
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

П Р О Т О К О Л
№ 177

На  25  юни  2012  г. се  проведе  заседание  на  Централната 
избирателна комисия  при следния

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:

1. Решения за регистрация за изборите на 7 октомври 2012 г.

Докладва: Бисер Троянов
2. Определяне на възнаграждения на ОИК, СИК и комисията 

по чл. 242 от ИК.

Докладва: Иванка Грозева
3.  Проекти на решения за отваряне на изборни помещения.

Докладват: Валентин Бойкинов,  
Ерхан  Чаушев

4. Кореспонденция и възнаграждения на ОИК за проведени 

заседания и дежурства. 
Докладва: Красимира Медарова

5.  Анекс  за   изменение  и  допълнение  на  Тристранното 
споразумение за материално-техническото обезпечаване на ЦИК. 

Докладва: Севинч Солакова
6. Възнаграждения на сътрудниците в ЦИК и сътрудниците 

от  МС. 
Докладва: Севинч Солакова



7. Разни.

ПРИСЪСТВАХА:  Красимира  Медарова,  Елена  Маркова, 
Мария  Мусорлиева,  Мая  Андреева,  Румяна  Сидерова,  Севинч 
Солакова, Бисер Троянов, Валентин Бойкинов, Владимир Христов, 
Гергана  Маринова,  Емануил  Христов,  Ерхан  Чаушев,  Иванка 
Грозева, Красимир Калинов, Мариана Христова, Паскал Бояджийски 
и Силва Дюкенджиева.

ОТСЪСТВАХА:  Сабрие  Сапунджиева  -  болна,  Анна 
Колушева-Манахова  –  служебно  заета,  Венцислав  Караджов  –  в 
отпуск,  Ралица Негенцова – болна.

Заседанието  бе  открито  в  14,20  ч.  и  председателствано  от 
госпожа Красимира Медарова – председател на комисията.

* * *

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Добър  ден,  колеги! 
Откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 25 
юни 2012 г.

Имате дневния ред. 
Давам думата на господин Троянов да докладва проектите за 

решения за регистрация. 
БИСЕР ТРОЯНОВ: Разглеждахме решенията, които сега ще 

докладвам, те са раздадени отдавна.
Уважаеми  колеги,  предлагам  ви  проект  за  решение 

относно регистрация  на  партии,  коалиции  от  партии,  местни 
коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните 
изборите за кметове на 7 октомври 2012 г.  За основа на проекта е 
използвано решение на Централната избирателна комисия за участие 
в частични избори, като новият проект е  съобразен с приетите от 
ЦИК изборни книжа с Решение № 1519-МИ от 9.12.2011 г., и обн. 
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ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., както и с допълнително приети от ЦИК 
изборни  книжа  33  и  40,  приети  с  Решение  №  1621-МИ  от  13 
февруари  2012  г.,  обн.  ДВ,  бр.  14  от  17.02.2012  г.  Сроковете  са 
съобразени с изискванията на чл. 280 от Изборния кодекс. 35 дни е 
за  регистрация  на  партии,  коалиция  от  партии  и  инициативни 
комитети пред общинската избирателна комисия. 

Допълнен е днес на заседанието на работната група текстът 
на т. 19, подточка „д”: 

д) удостоверение за регистрация, издадено от ЦИК за всяка 
от  участващите  в  коалицията  партии  (Приложение  №  19  от 
изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 
2011 г.,  обн. ДВ, бр.  98 от 13.12.2011 г.)  или коалиции от партии 
(Приложение № 22 от  изборните  книжа,  утвърдени с  Решение № 
1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.), - 
като допълнението е следното: „когато партията или коалицията от 
партии не е била регистрирана за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.” 

Допълнено  е  и  с  едно  второ изречение:  „Регистрираните  в 
изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. 
партии  и  коалиции  от  партии  представят  копие  от  решението  на 
ЦИК за допускането им до участие в частичния избор на 7 октомври 
2012 г.”

Някакви  предложения  във  връзка  със  стилистиката  на 
изречението,  неговата  яснота?  (Реплики.) Тези,  които  са 
регистрирани за общите избори по-скоро ще представят решението 
на ЦИК, с което са допуснати до участие – нали за всяка партия ние 
приемаме отделно решение. Това е второто изречение. Ако искате, 
да  напишем да  представят  и  старото  удостоверение  от  2011  г.,  и 
новото. Едното вече е било представено в предишните избори. 

Досега  имахме  едно  решение,  което  не  отговаряше  на 
изискванията  при  провежданите  нови  и  частични  избори,  беше 
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трудно  за  общинските  избирателни  комисии  да  се  ориентират  в 
новото  решение  на  ЦИК.  По  старо  решение  те  трябваше  да 
представят тези удостоверения за регистрация и толкова. (Реплики.)

Има ли предложения за редакция на този текст? Ако нямаме 
корекции по тази точка, новост от предишните ни решения на ЦИК е 
подточка „е”:

„е)  удостоверение за  новооткрита банкова  сметка,  разкрита 
на  името  на  една  от  включените  в  състава  на  местната  коалиция 
партия,  която  ще  обслужва  само  предизборната  кампания.” 
Допълнено  е  по  предложения  в  работните  групи:  „Сметката  се 
разкрива  след  вземане  на  решението  за  създаване  на  местната 
коалиция.” 

Ще  ви  върна.  Същото  предложение  в  работната  група  е  и 
подточка „б” на т. 11: 

„б) копие от решението за участие в изборите за общински 
съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.,  представено в ЦИК, 
или  копие  от  решение  на  централното  ръководство  на  партията, 
компетентно съгласно устава, или ръководството на коалицията от 
партии,  компетентно  съгласно  решението  за  образуване  на 
коалицията, за участие в избора на 7 октомври 2012 г.”

Маркирам новите неща от предходното голямо решение на 
ЦИК и  които  са  по предложение  вътре  в  работни  групи.  За  по-
голяма яснота е допълнено „23 октомври 2011 г.” и  „7 октомври 
2012 г.”

По-нататък: 28, подточка „д”: 
„д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, 

представляващо  инициативния  комитет,  която  ще  обслужва  само 
предизборната кампания. Сметката се разкрива след учредяване на 
инициативния комитет.”

(Коментари и уточнения извън протокола.)

4



БИСЕР ТРОЯНОВ: Там,  където са цитирани приложенията 
от  изборните  книжа,  са  обвързани  с  конкретно  решение  на 
Централната  избирателна комисия и  къде  е  обнародвано.  Смятате 
ли,  че  във  всеки  един  цитат  трябва  да  има  и  къде  точно  е 
обнародвана тази изборна книга? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  След  като  си  цитирал  къде  е 
обнародвано, по-добре е да остане така. 

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Това  са  новите  моменти  в  решението. 
Някакви други предложения? 

(Коментари и уточнения извън протокола.)
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Целта  на  сметката  каква  е?  Тя 

формално се изисква при регистрацията, за да може след това да се 
проследи,  че  по  законен  начин  са  набрани  средствата  за 
предизборната кампания. Тази сметка няма никаква друга цел. Освен 
да поискаме в банковата сметка да се сочи коя коалиция обслужва, 
не зависимо че е открита на името на дадена партия. Това според 
мене ще е ново изискване към банките и не знам дали банките ще се 
съгласят. Новооткрита сметка може да е и започване на изборите, а 
не непременно след създаване на коалицията. Пак е новооткрита и е 
с цел за тази кампания. 

ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ: Такава сметка според мен може да 
се открие по всяко време. Важното е при самата регистрация да има 
такава сметка. При самата регистрация на местната коалиция трябва 
да си представил удостоверение, което е само за тази коалиция. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Проблемът  според  мене  е  отново  в 
тълкуването на термина, който използва законът – новооткрита. Той 
може да се тълкува в две направления: първо, различност от някаква 
налична сметка,  и второ,  новооткрита в някакъв период от време. 
Става въпрос какво разбираме под новооткрита: дали във време или 
в някакъв тип различност на нещо си. Затова става въпрос тук. Но аз 
си спомням, че ние тук отказахме на няколко коалиции именно във 
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връзка  с  това   или  им  връщахме  документите  за  допълнителни 
уточнения именно защото,  видите  ли,  че  не била преди или след 
съответната регистрация открита някаква си банкова сметка. Целта 
на цялата тази история е именно да се уточним в крайна сметка да 
избягаме вече от този тип спорове, които пак ще възникнат изглежда 
и да се уточни какво разбираме и какво ще имаме предвид. И да се 
позоваваме на това, което сме уточнили, защото в крайна сметка ние 
даваме  указания  и  по  тълкуването  на  този  закон  към  ОИК.  А 
проблемът  именно  е  в  ОИК,  защото  те  като  произнесат  едно 
решение долу, като дойде при нас отказът за регистрация и ние не 
съберем съответното  мнозинство,  отиде  и  не  се  видя  съответната 
коалиция или инициативен комитет, защото нашите решения вече я 
могат да се обжалват, я  -  не. И ако ние тук в ЦИК не си уточним 
позицията,  създаваме  прецедент  да  спрем  регистрацията  на  тия 
местни  коалиции  и  инициативни  комитети.  Затова  става  въпрос. 
Просто уточняваме неблагоприятните ефекти по изборите. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Аз се присъединявам към предложението 
на  текста  така,  както  е  направено  в  т.  19,  буква  „е”  по следните 
съображения: Всъщност това е разпоредбата на чл. 95, ал. 5, т. 6 от 
Изборния  кодекс,  който  казва,  че  банковата  сметка  трябва  да  е 
разкрита  на  партия,  включена  в  състава  на  коалицията.  Това 
означава, че коалицията вече трябва да е учредена и в този смисъл за 
мен лично новооткрита означава, че сметката трябва да е разкрита 
след учредяване на местната коалиция и да е разкрита на името на 
коя да е от включените в състава й партии. Това за мен е смисълът 
на новооткрита, така че се присъединявам изцяло към текста, който 
е заложен в решението. Считам, че разпоредбата на чл. 95, ал. 5, т. 6 
изключва възможността да има сметка открита на името на коя да е 
включена в състава на коалицията партии, която да е разкрита преди 
учредяването на коалицията, защото чл. 95 не поставя това условие. 
За мен при такава регистрация ще има проблем и не следва да се 
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уважи като  заявление,  а  да  се  дадат  указания  за  отстраняване  на 
нередовности в документите. Това е логиката според мен. 

БИСЕР ТРОЯНОВ: Тоест, да бъде открита между учредяване 
на коалицията и подаване на заявлението? 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  Точно  така.  Новооткрита  за  мен  лично 
означава коалицията да е учредена, коя да е от включените в състава 
й партии да създаде банкова сметка – това за мен е новооткрита по 
смисъла  на  ИК.  Защото  кодексът  изрично  казва:  на  името  на 
включена в състава й партия. Това означава, че тази коалиция вече 
трябва да е учредена и да съществува. 

БИСЕР ТРОЯНОВ: Същото и за инициативен комитет. 
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Това което казва Мая, 

е  точно  така,  няма  спор,  но  ако  при  подаването  на  искане  за 
регистрация  на  коалицията  се  представи  едно  удостоверение  за 
банкова сметка, която е открита преди решението за учредяване на 
тази коалиция и се даде указание да се отстрани тази нередовност, 
какво трябва да се направи? – Да се открие нова банкова сметка или 
представляващите  коалицията  да  валидират  действието  по 
предшестващо създаването на коалицията откриване? Би могло да 
има възможност и следва да си го изясним. Съответно тогава трябва 
да поставим изискване, че тази сметка се създава за обслужването 
именно  на  тази  коалиция.  (Коментари  и  уточнения  извън 
протокола.)

МАЯ АНДРЕЕВА: В кодекса пише: на името на включена в 
състава на коалицията партия, което означава, че коалицията трябва 
да е възникнала. Партията на едно място не участва в коалиция, но 
на друго не участва. Това са две различни сметки и не би следвало 
да се бъркат сметките: една за кампанията на коалицията и друга  за 
кампанията на партията. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз искам правилно да 
бъда разбрана. Не искам да създаваме нови проблеми, защото ако на 
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това основание се откаже регистриране на коалиция, ние трябва да 
имаме концепция и да знаем какво допускаме и какво не – как да 
бъде  отстранена  тази  нередовност.  Какво  имаме  предвид  с  това 
нещо? – Само това да си изясним предварително. 

МАЯ АНДРЕЕВА:  Ние  първо  изчистваме  въпроса,  че  тази 
нередовност  може  да  се  отстрани  само  тогава,  когато  партията 
разкрие сметка след създаването на коалицията. В банката, когато се 
извърши  превод  на  една  сума,  бордерото  изглежда  основание  за 
допълнителни пояснения. Това не е никакъв проблем. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Може би в указанието 
за откриване на сметката се посочи, че тя е за обслужване на местна 
коалиция.  И  ако  не  се  вземе  решение  за  коалицията,  няма  да  я 
представят. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Ние  вървим  рестриктивно  към 
коалициите от партии. С една рестрикция, защото изборните дати се 
броят по календара. Те не се броят по работни дни и както е било в 
изборите,  които минаха,  може последните два дни от срока да са 
почивни дни. И какво правим ние? – Не можем да им кажем: да сте 
си създали коалицията по-рано.  Това е политически живот, който не 
се  поддава  на  логиката:  понеже  до  петък  можеш  да  си  отвориш 
сметка в банката, затова до петък ще създадеш коалиция. За мене 
новооткрита  сметка  е  сметка,  която  е  открита  след  обявяване  на 
изборите и ще обслужва тази коалиция. И отговорност на партиите, 
които са вътре, тази сметка да обслужва тази коалиция. Не е въпрос 
на нерегистрация след като формално има сметка. Щом е открита 
след  изборите  с  цел  за  обслужване  на  изборна  кампания,  това  е 
новооткрита сметка. Ние се връщаме на нашия спор, който беше по 
време на общите избори. Точно по същия начин спорихме и тогава. 
Но  това  е  една  рестрикция:  изтичат  сроковете  в  последните  два 
неработни  дни,  банките  не  работят  –  какво  правим?   Няма  да 
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правите коалиция.  Ура,  ние  победихме служебно,  защото няма да 
правят коалиция, тъй като не са си я направили до петък…

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Твоето  изказване  е  в 
подкрепа да отпадне това уточнение? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Да. 
МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Сидерова, категорично не мога да 

приема  становището  ви,  че  след  като  имаме  приета  хронограма, 
оттук насетне всеки може да си открива сметка при положение, че 
коалиция не е учредена. Имаме разпоредба в кодекса. Аз не казвам, 
че всички коалиции се създават в петък, в събота и неделя банките 
не работят и те не могат да си открият сметка. Това е разпоредбата 
на  чл.  95,  ал.  5,  т.  6:  включена  в  състава  на  коалицията  партия. 
Разпоредбата е ясна, няма какво да спорим. Аз не считам, че тя е 
рестриктивна. В никакъв случай!  Виждането ми не е рестриктивно. 
Виждането  ми  е  това,  което  чета  в  кодекса:  „Удостоверение  за 
новооткрита  банкова  сметка  на  името  на  една  от  включените  в 
състава  й  партии.”  В  състава  на  какво?  –  Това  означава,  че  тази 
коалиция трябва да е възникнала. (Реплики.)

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Господин  Троянов, 
поддържате предложението във вида, в който е внесено? 

БИСЕР ТРОЯНОВ: Поддържам предложението. То е плод на 
работата  на  две  работни  групи  и  може  би  следва  спора  да  го 
разрешим с гласуване. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Има ли други текстове, 
които да коментираме по това решени? 

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Само  още  едно  допълнение,  което  го 
няма в проекта. На партиите, които са новорегистрирани за частичен 
избор, ще им искаме копие от удостоверението, издадено от ЦИК, а 
за останалите партии – да си представят само решението, с което ги 
допускаме за  участие в  изборите?  Редакцията  да бъде:  „Копие от 
удостоверението за регистрация на партията и коалицията от партии 
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в ЦИК, когато партията или коалицията не е била регистрирана за 
участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  на  23 
октомври 2011 г. Регистрираните в изборите за общински съветници 
и  кметове  на  23  октомври  2011  г.  партии  и  коалиции  от  партии 
представят  копие  от  решението  на  ЦИК  за  допускането  им  до 
участие в частичния избор на 7 октомври 2012 г.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте  доклада  на 
господин  Троянов.  Има  ли  алтернативно  предложение  на 
предложеното в т. 19, буква „е”, или да подложа цялото решение на 
гласуване? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  имам  предложение  да  отпадне 
второто  изречение  на  т.  19,  буква  „е”.  (Коментари  и  уточнения 
извън протокола.)

БИСЕР  ТРОЯНОВ:   Как  предварително  ще  знаят,  че  ще 
влязат в коалиция, та да си открият сметка? Това е за проверката от 
Сметната палата. За да може да се види по коя сметка какви пари се 
разходват.  Едната  е  за  участие  на  партията  в  избори,  другата  е 
когато  участва  в  коалицията.  (Коментари  и  уточнения  извън 
протокола.)

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: За мене тук по-важно е 
да се посочи основанието. 

ЕЛЕНА МАРКОВА:  В допълнение  на  това,  което  госпожа 
Сидерова  каза  –  удостоверение  за  новооткрита  банкова  сметка, 
разкрита  на  името  на  една  от  включените  в  състава  на  местната 
коалиция партии, която ще обслужва само предизборната кампания, 
което е изрично посочено в удостоверението…

БИСЕР ТРОЯНОВ: Тук задължаваме банката. 
ЕЛЕНА МАРКОВА: Те винаги пишат какво е. Така ще има 

яснота. Така няма да има бъркане. (Реплики.) Извинявайте, оттеглям 
предложението. 
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ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Чухте  двете 
предложения.  Гласуваме  редакцията  на  т.  19,  буква  „е”.  Първото 
предложение е  на работната група и на докладчика – във вида,  в 
който е отпечатано. Второто предложение е на госпожа Сидерова – 
да отпадне второто изречение. 

Който е съгласен с редакцията на буква „е” в текста, който е 
пред вас, моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11, против – 6. 
Няма решение. 
Сега  подлагам  на  гласуване  предложението  на  госпожа 

Сидерова да отпадне второто изречение от редакцията на т. 19, буква 
„е”. Който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 7, против – 10. 
Няма решение. 
Предлагам  ви  да  помисли  за  някакво  разрешение  на  този 

проблем. Трябва да го решим. Лично за мене едно от решенията е в 
основанието  за  откриване  на  сметката  да  се  посочи,  че  тя  е 
предназначена затова да обслужва местната коалиция. Не мисля, че 
ако  заложим  това  като  изискване  и  го  има  по  ясен  начин  в 
решението  и  когато  партията  отиде  да  открие  такава  сметка   и 
покаже на банката решението,  банката ще откаже да запише това 
основание. Това ми се струва много измислена хипотеза. 

МАЯ АНДРЕЕВА: И аз считам така и се присъединявам към 
това,  но  аз  не  мисля,  че  преди  да  е  създадена  коалицията  в 
удостоверението за откриване на банковата сметка може да се каже, 
че тази сметка ще послужи за обслужване на коалицията.  На коя 
коалиция,  колеги?  Сметната  палата  чии  средства  ще  проверява? 
Просто приемаме, че една партия си открива една сметка преди това 
и в един момент решава, че всъщност ще я ползва коалицията. Как 
става това? Това са различни субекти. 
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ИВАНКА ГРОЗЕВА: Нали при създаването на коалицията се 
взема  решение,  че  създадената  коалиция  ще  ползва  тази  и  тази 
банкова  сметка  на  името  на  партия  еди-коя  си,  участваща  в 
коалицията.  Това  се  вписва  в  решението  и  задължително  това 
решение отива  в ОИК. 

БИСЕР ТРОЯНОВ: Предлагам тогава разрешението да бъде 
както законовия текст буквално. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Предлагам  да 
гласуваме  цялото  решение  във  вида,  в  който  е  предложено  с 
направените  корекции,  като  буква  „е”  е  във  вида,  в  който  е 
предложена  от  работната  група,  а  корекциите  докладва  господин 
Троянов. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Да поставя един въпрос за протокола, тъй 
като  застъпвате  становището,  че  тази  сметка  може  да  е  открита 
когато и да е и просто коалицията взема решение да се използва тази 
сметка.  Тогава какво означава  новооткрита банкова сметка в този 
случай?  Ако  има  една  партия  в  състава  на  коалицията,  която 
разполага със сметка и коалицията взима решение тази сметка да се 
използва. Тогава какво е имал предвид кодексът под новооткрита? 

ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Партията  си  има  банкови  сметки,  а 
новооткрита означава, че е във връзка с изборите. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Аз пак не мога да си обясня какво значи 
новооткрита и в този  случай, който вие казвате. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  нямате  други 
коментари,  гласуваме  решението  в  цялост.  Който  е  съгласен  с 
проекта за решение с докладваните от господин Троянов промени, 
моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11, против – 6. 
Няма решение. 
Да гласуваме тогава предложението в това решение да остане 

законовият  текст.  (Реплики.) Трябва  да  намерим  някакъв 
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компромисен  вариант,  за  да  вземем  решение  за  регистрацията  на 
партиите, коалициите и останалите субекти за частичните избори на 
7  октомври 2012  г.  Аз  изцяло  споделям това,  че  когато  запишем 
нещо в  решението,  трябва  да  сме  наясно  какво имаме предвид и 
какво е становището ни във връзка със записаното като текст. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: Аз имам редакция. „Удостоверението за 
новооткрита  банкова  сметка,  разкрита  на  името  на  една  от 
включените  в  състава  на  местната  коалиция  партии,  която  ще 
обслужва само предизборната  кампания,  посочена в решението за 
създаване на коалицията или след създаването на коалицията.” Тя е 
новооткрита,  което  означава,  че  те  като  я  откриват,  записват  в 
решението, прилагат и така ще има яснота за Сметната палата коя е 
банковата  сметка,  която  съответната  коалиция  използва  за 
предизборната кампания. Тя няма как да не е новооткрита, защото 
законът го е  посочил.  Ако се открие след датата  на създаване  на 
коалицията,  примерно  на  следващия  ден,  то  задължително  тя  ще 
носи датата на следващия ден. Никого не задължаваме, две хипотези 
има. (Реплики.)

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Уважаема  госпожо  председател, 
уважаеми  колеги,  аз  предлагам  да  не  приемаме  никакъв  подход. 
Трябва да тълкуваме тоя закон в съответствие с неговата цел, както е 
традиционно за административното законодателство. Каква е целта 
на  закона  за  всички  мисля  е  прозрачно:  целта  на  закона  е 
новооткритата  банкова  сметка  да  е  тази,  която  е  разкрита  за 
изборите, да няма движение по нея и да се видят парите, които са 
похарчени за кампанията. Аз не виждам какъв ни е проблемът точно 
кога ще е новооткрита. Истината е и ние всички сме се нагледали на 
удостоверения и мога да ви покажа едно по една преписка, която се 
намира пред мене, в която в удостоверение банка пише, че към еди-
коя си дата има еди-каква си сметка, което означава, че тази сметка 
със сигурност не е новооткрита. 
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Целта на закона е сметката да е новооткрита, което означава, 
че тази сметка трябва да е открита конкретно за изборите. Нали това 
е целта на закона? Така че ако ще кажем, че можем с решението за 
създаване да посочим сметката, то тази сметка пак ние гарантираме, 
че е новооткрита. Така че нека да размислим още малко или да има 5 
минути почивка, да се съберем 4-5 човека и да потърсим редакция, 
защото в момента си губим времето. Но пак казвам, нека да тръгнем 
от целта на закона. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Нали това беше целта – 
мисля, че три пъти се обсъжда това решение. Аз поне присъствах на 
две обсъждания. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Днес работната група по регистрациите се 
събра  в  състав  от  10  членове  на  ЦИК  и  това  е  проектът,  който 
прецени, че следва да бъде с това становище по въпроса. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ще  помоля  госпожа 
Маркова да повтори предложението си. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: Удостоверение за новооткрита банкова 
сметка,  разкрита  на  името  на  една  от  включените  в  състава  на 
местната коалиция партии, която ще обслужва само предизборната 
кампания,  посочена  в  решението  за  създаване  на  коалицията  или 
открита след създаването й. 

БИСЕР ТРОЯНОВ: Искам да кажа за протокола: проблемът е, 
че  ние  се  мъчим  да  нагодим  нашите  решения  съобразно  някаква 
порочна партийна практика. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Как  ще  е  порочна  партийна 
практика?  Вие  го  нагаждате  към  практиката   на  партиите,  които 
работят сам-сами. Това е порочното. Вие искате от гледна точка на 
две  партии,  които  никога  не  участват  в  коалиции,  да  разпишете 
цялата предизборна кампания. Точно това е целта. 
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МАЯ АНДРЕЕВА: А каква е целта? – Да разпишем, че една 
партия ще си разкрие сметка и в нея ще се посочва, че ще обслужва 
коалиции? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Няма да се посочва, защото банките 
не  разрешават  да  се  посочва  по  сметките.  Единствено,  че  ще 
обслужва предизборна кампания. Толкова. 

МАЯ АНДРЕЕВА: И къде разграничаваме сметката от тази 
на коалицията?  И какво значи новооткрита? 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз не знам вие Сметната палата ли 
обслужвате  или  изборния  процес,  за  да  могат  да  се  регистрират 
субектите  за  участие  в  изборите.  Извинявайте,  но  вие  в  момента 
обслужвате  Сметната  палата,  не  законосъобразността.  Вие 
обслужвате  Сметната  палата,  за  да  може  по-лесно  да  прави 
проверки. Всичките  тези проверки се правят  от Сметната  палат и 
могат  да  се правят  и при една сметка.  Как се правят  проверките, 
когато партията дава една сметка, която обслужва цяла една партия? 
Много ви моля, вие в момента просто целите да няма коалиции в 
избори, в които вие участвате, когато изтича срокът в събота или в 
неделен ден. Това се цели и то упорито. Това е новосъздаден текст 
от днеска. Това не сме го обсъждали. (Силен шум и реплики.)

Добре, както прецените. Това е моето мнение. Аз приключих. 
ГЕРГАНА МАРИНОВА: (Без микрофон.)
(Коментари и уточнения извън протокола.)
МАЯ АНДРЕЕВА: Колега Сидерова, аз обещавам, че няма да 

внеса  от  моята  група  методически  указания.  В  това  може  да  сте 
абсолютно убедена. Няма да внеса методически указания от групата 
по регистрациите. (Реплики.)

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Истина  е,  че  аз 
присъствах  на  заседанието  на  работната  група,  не  днес,  на 
предишната,  когато  се  обсъждаше  този  текст  като  смисъл  и 
действително господин Чаушев го предложи. До конкретна редакция 
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не  се  стигна,  но  смисълът  беше  този.  Затова,  виждайки,  че  няма 
единно становище по въпроса, ви предложих да запишем законовия 
текст не за друго,  а защото очевидно във всеки конкретен случай 
въпросът ще бъде решен с гласуване. Нямаме друг избор. Ако вие 
прецените, че трябва да отложим гласуването, да се съберем в пълен 
състав – добре, но това е единственото, което можем да направим. 
Не  виждам  обаче  основание  да  го  правим  и  заради  различните 
становища да не приемаме решение за регистрация. 

ГЕРГАНА МАРИНОВА: Ако запишем законовия текст,  ще 
решим за момента проблема, но той отново ще се появи. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Съгласна съм с предложението, което 
направи госпожа Маркова, защото в него изрично се посочва, че тази 
сметка ще обслужва именно тази предизборна коалиция и отделно 
от това се дава и другият вариант – да се създаде нова сметка, когато 
няма открита такава. (Коментари и уточнения извън протокола.)

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 
предложението на госпожа Маркова, моля да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 5, против – 10. 
Предложението не се приема. 
  МАЯ АНДРЕЕВА: Трябва да има решение за регистрациите. 

Предлагам да остане законовият текст. Така или иначе ние не можем 
да спрем процеса на регистрации. Той тече и в момента и според мен 
председателят  е  прав,  че  всеки  един  въпрос  ще  се  разрешава  с 
гласуване. Още повече, че който гласува, ще има възможност да си 
изрази  особеното  мнение  по  отношение  на  това  какво  значи 
новооткрита сметка и какво означава партия, включена в състава на 
коалиция. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Всъщност се връщаме 
към  предложението  да  отпадне  второто  изречение  на  буква  „е”, 
защото  това  е  законовият  текст:  удостоверение  за  новооткрита 
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банкова сметка на името на една от включените в състава й партии, 
която ще обслужва само предизборната кампания. 

МАЯ  АНДРЕЕВА:  И  кой  каквито  указания  ще  дава  по 
телефона,  ще  стане  ясно,  когато  влязат  жалби  в  комисията. 
Очевидно така ще стане. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  да 
остане законовият текст, моля да гласува. 

Гласували 16 членове на ЦИК:  за – 14, против – 2. 
Имаме решение редакцията на т.  19, буква „е” да съвпадне 

със законовия текст на чл. 95, ал. 5, т. 6 от Изборния кодекс. 
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Уважаеми колеги, гласувах против, 

защото считам, че в момента ние не си изпълнихме функциите по 
даване на методически указания. Ние с това решение нищо не сме 
извършили, тъй като на практика законът е написан и с това че сме 
го преписали, не даваме никакви методически указания и бягаме от 
отговорност. Това е моето особено мнение. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Особено  мнение  по  въпроса.  Гласувах 
против не защото не приемам законовия текст, а заради това, че ние 
по същество в случая нарушихме чл. 26, ал. 1, т. 3 – ние не дадохме 
съответните  методически  указания  по  прилагането  на  въпросния 
текст, в който се съдържа тази обща бланкетна норма. Тъкмо това 
беше проблемът,  от  който  тръгна  целият  спор  тук.  Ние в  крайна 
сметка  не  уточнихме  какво  означава  тази  новооткрита  банкова 
сметка.  И именно защото не  уточнихме за  пореден път,  както не 
уточнихме  и  в  предните  общи избори  това,  някаква  поредица  от 
коалиции и инициативни комитети именно заради този тип спорове 
не получиха регистрация. Тъкмо заради това. Именно защото ЦИК 
не  си  изпълни  въпросния  текст  от  закона  –  да  дава  указания  по 
прилагането на закона. Затова става въпрос. Затова гласувах против 
и  затова  ми  беше  предложението  именно  във  връзка  с  предните 
избори,  че  имахме  съществени  проблеми.  Именно защото  ЦИК в 
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крайна  сметка  се  произнася  по  регистрацията  на  местно  ниво  и 
спира  съгласно  Изборния  кодекс  решението  до  тук  и  създадохме 
сериозни проблеми на участниците в изборния процес. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: (Извън протокола.)
ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Отново  виждаме  изопачаване  на 

обстоятелствата   по  проявлението  на  едни  или  други  съответно 
оценки  за  поведението  на  един  или  друг  член  на  общинската 
избирателна  комисия.  Моето  предложение  беше  едно-единствено: 
конкретно да се уреди тоя въпрос. И затова ставаше въпрос тук, а не 
за  конкретно  съдържание,  което  ми  се  вмени  кой  знае  защо  за 
някаква си вина. Не съм харесал този текст, гласувал съм против. Но 
във всеки случай главният проблем е, че ние не уредихме по какъвто 
и  да  било  начин  този  текст.  Затова  става  въпрос  тук.  Това  не  е 
отговорност. Това е отговорност на цялата избирателна комисия. И 
не е  мой проблемът,  че ЦИК не може да си реши прилагането и 
даването  на  конкретни  указания  за  работата  към  общинските 
избирателни комисии. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Колеги,  исках  само  да  кажа,  че 
според  мен  се  опитахме  да  вземем  решение,  като  се  предложиха 
всички възможни хипотези по разясняване на този член и нито едно 
от тези предложение не се прие. Което означава на прост български 
език, че ние опираме до едно-единствено нещо, което не се прави. То 
е промяна в съществени членове на Изборния кодекс. Това е. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Колеги,  аз  първо благодаря  на  колегата 
Чаушев, че припомни на Централната избирателна комисия каква е 
била  практиката  й  по  време  на  общите  избори.  Аз  не  съм  я 
забравила, защото аз лично съм писала такава жалба и аз лично не 
съм  си  променила  възприятието  на  въпросната   разпоредба  от 
общите избори до настоящия момент. Без значение е за мен кой как 
цитира думите ми, изявлението ми и разбирането ми на кодекса. По 
никакъв начин няма никакво значение. Аз лично не преоткривам в 
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момента изборния кодекс след общите избори. За мен разпоредбата 
е  така,  както заявих  и както първоначално работната  група внесе 
предложението си. Мнението ми е, че новооткрита означава сметка, 
която  е  разкрита  на  името  на  включена  в  състава  на  местната 
коалиция  партия  след  учредяване  на  местната  коалиция.  Затова 
разпоредбата я цитирах два пъти, като казах, че това не е случайно, 
защото апелирам за законосъобразно протичане на изборния процес. 

Категорично пак заявявам: не съм променила становището си 
от общите избори. В момента не преоткривам кодекса. Аз лично съм 
изготвяла решение по жалби в този смисъл и благодаря на колегата 
Чаушев, че припомни тази практика на ЦИК. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 
текста на цялото решение относно регистрацията в ОИК, моля да 
гласува. 

Гласуват 16 членове на ЦИК: за – 12, против – 4. 
Имаме решение № 1891. 

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Следващият  проект  за  решение  е  за 
регистрация  на  партии,  коалиции  от  партии,  местни  коалиции  и 
инициативни комитети в ОИК за участие в новите избори за кметове 
на  7 октомври  2012  г.  Практически  това  е  само  в  едно  село  – 
Туховища, община Сатовча. 

Решението е сходно с предходно гласуваното с изключение 
на сроковете, които са 55 дни преди изборния ден за регистрация на 
партиите,  коалициите,  местните  коалиции  и  инициативните 
комитети.  И двете  решения  са  плод  на  работата  на  една  работна 
група. 

В т. 3 има една корекция: думата „общински съветници и” се 
заличава. Към т. 11а се добавя текстът така, както се намира в т. 19д 
–  че  тези  удостоверения  се  прилагат  само,  когато  партията  е 
новорегистрирана за предстоящите нови избори. За всички останали 
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партии се прилага копие от решението на ЦИК за допускането им до 
участие в тези избори.  В подточка „е” остава законовият текст за 
новооткритата  банкова  сметка,  второто  изречение  се  заличава.  В 
останалите  си  части  решението  преповтаря  вече  гласуваното  от 
Централната  избирателна  комисия  днес.  Навсякъде  сроковете  са 
съобразени с новите избори – 55 дни преди изборния ден, което е 12 
август 2012 г. 

(Продължителни коментари извън протокола.)
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Разглеждаме проекта за 

решение  за  регистрация  за  новите  избори.  Стигаме  до  буква  „е”, 
която  е  предложена  по  същия  начин,  както  беше  за  предишното 
решение.  Има  добавка:  Сметката  се  разкрива  след  взимане  на 
решението за създаване на местната коалиция. 

Който  е  съгласен  да  се  запише  законовият  текст,  моля  да 
гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 7, против – 6. 
Няма решение. 
Подлагам на гласуване предложение текстът на буква „е” да 

остане във вида,  в  който първоначално е  предложен от работната 
група, с добавката: Сметката се разкрива след вземане на решението 
за създаване на местната коалиция. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9, против - 4.
Имаме решение. 
Текстът остава във вида, в който е  предложен от работната 

група. 
РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Сега  стигнахме  до  куриоза  едното 

решение – така, другото – онака. 
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Правя предложение в аванс, който 

след  това  да  подложите  на  гласуване.  Предложението  ми  е  да 
прегласуваме  предното  решение  в  тази  част.  И  искам да  кажа  за 
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протокола, че нашата устойчива практика при произнасянето ни по 
жалби е именно в смисъла на текста, който току-що гласувахме – с 
добавката,  че  новооткрита е  сметката,  която е  след създаване   на 
местната коалиция. Мисля, че не е нужно да цитирам номерата на 
нашите решения. Всички ние сме участвали в тяхното вземане. За 
мене такава непоследователност – 8-9 месеца след общите избори, е 
нелогична, несериозна и противоречи на най-елементарни принципи 
в работата на колективен орган. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Господин Троянов, има 
ли други корекции в обсъжданото решение? 

БИСЕР ТРОЯНОВ: Единственото което в работната група не 
е  докладвано,  е  в  основанията:  чл.  285,  ал.  5  да  се  цитира,  а  не 
целият текст. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, имате ли други 
забележки или предложения за корекции на текстове  от проекта за 
решение за регистрацията на партии, коалиции и други субекти в 
новите избори на 7 октомври 2012 г.? Ако нямате, който е съгласен с 
проекта  за  решение,  докладван  от  господин  Троянов,  моля  да 
гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9, против – 4. 
Имаме Решение № 1892 със следното съдържание:  
„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 33, ал. 1, 

т. 14, т. 16, чл. 76, ал. 3 и ал. 4, чл. 77, ал. 1 – 5 и 7, чл. 88, ал. 1 и 2, 
чл. 93, 94, 95, чл. 96, т. 3 и чл. 97, чл. 284, чл. 285, ал. 5 и § 1, т. 10 от 
ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
І. Общи положения
1.  Всяка  партия  и/или коалиция  от  партии,  регистрирана  в 

Централната избирателна комисия (ЦИК), може да участва в новите 
избори за кметове на общини и кметове на кметства самостоятелно 
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или  в  състава  на  различни  за  всеки  отделен  вид  избори  местни 
коалиции от партии.

2.  Партиите  от  състава  на  една  коалиция  от  партии, 
регистрирана в ЦИК, не могат да се регистрират самостоятелно в 
общинска избирателна комисия (ОИК), нито да влизат поотделно, 
извън коалицията от партии, в която са регистрирани в ЦИК, в други 
коалиции от партии на територията на общината.

3.  При  новите  избори  за  кметове  могат  да  се  създават 
инициативни  комитети  за  издигане  на  независими  кандидати  за 
кметове на общини и кметове на кметства.

ІІ. Правила за наименованията
4. Наименованието или абревиатурата на местната коалиция 

от партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на 
партия,  регистрирана  по  Закона  за  политическите  партии  преди 
датата на обнародване в „Държавен вестник” на указа на президента 
за насрочване на новия избор за 7 октомври 2012 г., включително 
чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. 
Тази  забрана  не  се  прилага,  когато  наименованието  или 
абревиатурата  на  местната  коалицията  от  партии  повтаря 
наименованието  или  абревиатурата  на  някоя  от  участващите  в 
състава й партии и/или коалиции от партии, регистрирани в ЦИК.

5. Наименованието или абревиатурата на участващите партии 
и/или коалиции от партии в състава на местната коалиция от партии 
може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата 
на местната коалиция от партии. 

6. Съответната ОИК извършва проверка за изпълнението на 
изискванията  за  наименованието  или  абревиатурата  на  местната 
коалиция  от  партии.  При  установяване  на  непълноти  се  дават 
незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не 
по-късно  от  крайния  срок  за  регистрация  (12.08.2012  г. 
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включително) (55 дни преди изборния ден). В случай че указанията 
не са изпълнени в срок, се отказва регистрация.

7. Отказът за регистрация на ОИК може да се обжалва пред 
ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) в срок до 3 
дни от обявяване на решението на ОИК.

ІІІ.  Регистрация  в  ОИК  на  партиите  и  коалициите  от 
партии, регистрирани в ЦИК

8. Партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК, се 
регистрират  за  участие  в  частичните  избори  за  кметове  в 
съответната  ОИК,  като  представят  заявление  не  по-късно  от 
12.08.2012  г.  включително  (55  дни  преди  изборния  ден) 
(Приложение № 25 от  изборните  книжа,  утвърдени с  Решение № 
1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). В 
заявлението се посочва вида избор – за кмет на община кмет или за 
на кметство, за който се иска регистрация.

9.  Заявлението се  подписва  от лицето/та,  представляващо/и 
партията  според  актуалната  й  съдебна  регистрация,  или  от 
представляващия/те коалицията от партии лице/а, според решението 
за образуване на коалицията. Заявлението може да бъде подписано и 
от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията 
или коалицията от партии.

10. В заявлението за регистрация на партия или коалицията 
от партии се посочват: 

а)  пълното  или  съкратено  наименование  на  партията  или 
коалицията от партии, което ще бъде изписано в бюлетината; 

б) искане за регистрация за участие в изборите с посочване на 
вида избор, за който се иска да бъде извършена регистрацията; 

в) адрес и телефон за връзка. 
11. Към заявлението за регистрация партията или коалицията 

от партии представя:
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а) копие от издаденото от ЦИК удостоверение за регистрация 
на партията  (Приложение № 19 от изборните  книжа,  утвърдени с 
Решение  № 1519-МИ  от  9  декември  2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от 
13.12.2011 г.)  или на коалицията от партии (Приложение № 22 от 
изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 
2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от  13.12.2011  г.),  когато  партията  или 
коалицията от партии не е била регистрирана за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. 

Регистрираните в изборите за общински съветници и кметове 
на  23  октомври 2011  г.  партии  и  коалиции от  партии  представят 
копие от решението на ЦИК за допускането им до участие в новия 
избор на 7 октомври 2012 г. 

б) копие  от  решението  за  участие  в  изборите  за  общински 
съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.,  представено в ЦИК, 
или  копие  от  решение  на  централното  ръководство  на  партията, 
компетентно съгласно устава, или ръководството на коалицията от 
партии,  компетентно  съгласно  решението  за  образуване  на 
коалицията, за участие в избора на 7 октомври 2012 г.;

в) решение за образуване на коалицията от партии, подписано 
от лицата, представляващи партиите;

г)  пълномощно на лицата,  упълномощени да  представляват 
партията или коалицията от партии пред ОИК, в случаите, когато 
документите се подават от упълномощени лица.

12. Общинската избирателна комисия извършва проверка на 
заявлението и приложените към него документи. При установяване 
на  непълноти  общинската  избирателна  комисия  дава  незабавно 
указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от 
12.08.2012 г. включително (55 дни преди изборния ден). В случай че 
указанията  по  предходното  изречение  не  са  изпълнени  в  срок, 
общинската избирателна комисия отказва регистрация.  Отказът  на 
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ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК в 
срок до 3 дни от обявяване на решението на ОИК.

13. Партия,  включена  в  състава  на  регистрирана  в  ЦИК 
коалиция  от  партии,  която  е  напуснала  състава  й  не  по-късно  от 
12.08.2012 г.  включително (55 дни преди изборния ден),  може да 
участва в изборите за кметове самостоятелно, ако се регистрира в 
ОИК в същия срок – 12.08.2012 г.  включително.

ІV. Регистрация на местни коалиции от партии
14. В ОИК се регистрират местни коалиции от партии, които 

са образувани само от регистрирани в ЦИК за участие в частичните 
избори за кметове партии и/или коалиции от партии.

Партиите  и  коалициите  от  партии,  участващи в  състава  на 
местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за същия 
вид избор.

15.  Партия,  включена  в  състава  на  регистрирана  в  ЦИК 
коалиция  от  партии,  която  е  напуснала  състава  й  не  по-късно  от 
12.08.2012 г.  включително (55 дни преди изборния ден),  може да 
участва в частични избори за кметове в състава на местна коалиция 
от партии.

16. Местните коалиции от партии се регистрират въз основа 
на заявление за регистрация (Приложение № 26 от изборните книжа, 
утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 
98 от 13.12.2011 г.), представено в ОИК не по-късно от 12.08.2012 г. 
включително (55 дни преди изборния ден). 

В  заявлението  се  посочва  за  кой  вид  избор   –  за  кмет  на 
община кмет или за на кметство, се иска регистрация.

17.  Заявлението се подписва от лицето/а,  представляващо/и 
местната коалиция от партии според решението за образуването й. 
Заявлението  може  да  бъде  подписано  и  от  лице/а,  изрично 
упълномощено/и  от  представляващия/те  местната  коалиция  от 
партии. 
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18. В  заявлението  за  регистрация  на  местна  коалиция  от 
партии се посочват: 

а)  пълното  или  съкратено  наименование  на  местната 
коалиция от партии, което ще бъде изписано в бюлетината;

б) искане за регистрация за участие в изборите с посочване на 
вида избор (за кмет на община или за кмет на кметство), за който се 
иска да бъде извършена регистрацията;

в) адрес и телефон за връзка.
19. Към  заявлението  за  регистрация  местната  коалиция  от 

партии представя: 
а) решение за образуване на местната коалиция от партии, в 

което се  посочва  кой е  упълномощен да  я  представлява  и  за  кои 
избори  се  създава;  решението  трябва  да  е  подписано  от 
упълномощен/и представител/и на съставящите я партии и коалиции 
от  партии;  когато  решението  е  за  участие  в  повече  от  един  вид 
избори, в общинската избирателна комисия се представя само един 
оригинал за съответната община;

б) образец  от  подписа/ите  на  лицето/ата,  представляващо/и 
коалицията от партии;

в) образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;
г) пълномощни  на  лицата,  подписали  решението  за 

образуване на коалицията от партии;
д) удостоверение за регистрация, издадено от ЦИК за всяка 

от  участващите  в  коалицията  партии  (Приложение  №  19  от 
изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 
2011 г.,  обн. ДВ, бр.  98 от 13.12.2011 г.)  или коалиции от партии 
(Приложение № 22 от  изборните  книжа,  утвърдени с  Решение № 
1519-МИ от 9 декември 2011 г.,  обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.), 
когато партията или коалицията от партии не е била регистрирана за 
участие  в  изборите  за  общински  съветници  и  кметове  на  23 
октомври 2011 г. 
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Регистрираните в изборите за общински съветници и кметове 
на  23  октомври 2011  г.  партии  и  коалиции от  партии  представят 
копие от решението на ЦИК за допускането им до участие в новия 
избор на 7 октомври 2012 г. 

е) удостоверение за новооткрита банкова сметка, разкрита на 
името на една от включените в състава на местната коалиция партия, 
която  ще  обслужва  само  предизборната  кампания.  Сметката  се 
разкрива  след  вземане  на  решението  за  създаване  на  местната 
коалиция.

20.  Партиите и коалициите от партии,  участващи в  местни 
коалиции от партии за отделен вид избор, не могат да регистрират 
свои  листи  или  кандидати  извън  тези,  на  местните  коалиции  от 
партии за същия вид избор.

21. Общинската избирателна комисия извършва проверка на 
заявлението и приложените към него документи. При установяване 
на непълноти ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в 
срок до три дни,  но  не  по-късно от  крайния  срок за  регистрация 
(12.08.2012 г. включително). В случай че указанията не са изпълнени 
в срок, ОИК отказва регистрация. 

22. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ЦИК по 
реда  на  чл. 33,  ал.  3  от  ИК в  срок до три дни от обявяването  на 
решението на ОИК. 

V. Регистрация на инициативни комитети
23. В  частичните  избори  за  кметове  участват  инициативни 

комитети, регистрирани в ОИК.
24.  За издигане на независим кандидат за кмет на община, 

или кмет на кметство се създава инициативен комитет от трима до 
седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване – за 
гражданите  на  друга  държава  –  членка  на  Европейския  съюз,  на 
територията на изборния район. Под изборен район за избор на кмет 
на  община  се  разбира  територията  на  съответната  община,  а  под 
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изборен район за избор на кмет на кметство се разбира територията 
на съответното кметство.

25.  Всеки  избирател  може  да  участва  само  в  един 
инициативен комитет за издигане на независим кандидат за всеки 
отделен вид избор (за кмет на община или кмет на кметство).

26. Член на инициативния комитет не може да бъде издигнат 
като кандидат от същия инициативен комитет.

27. Инициативният  комитет  по  т.  24  представя  в  ОИК 
заявление  за  регистрация   за  съответния  вид  избор  (за  кмет  на 
община/кметство  –  Приложение  №  28  от  изборните  книжа, 
утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 
98 от 13.12.2011 г.), подписано от всички членове на инициативния 
комитет  не  по-късно  от  12.08.2012 г.  включително (55 дни преди 
изборния  ден).  В  заявлението  по  предходното  изречение  се 
посочват:

а) собствено,  бащино  (ако  е  приложимо)  и  фамилно  име, 
единен граждански номер (личен номер), постоянен адрес (адрес на 
пребиваване) на избирателите – членове на инициативния комитет;

б) за издигане кандидатурата на кой гражданин за независим 
кандидат се създава инициативния комитет;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие 
в изборите;

г) адрес и телефон за връзка.
28.  Към  заявлението  членовете  на  инициативния  комитет 

прилагат:
а) решение за създаване на инициативния комитет и решение 

за определяне на лицето, което да го представлява;
б)  нотариално  заверени  образци  от  подписите  на  лицата, 

участващи в инициативния комитет;
в)  декларация,  подписана  от  всеки  член  на  инициативния 

комитет (за българските граждани – Приложение № 29 от изборните 
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книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. 
ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.; за гражданите на друга държава – членка 
на  Европейския  съюз  –  Приложение  №  30  от  изборните  книжа, 
утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 
98 от 13.12.2011 г.);

г)  декларация  –  Приложение  №  31  от  изборните  книжа, 
утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 
98  от  13.12.2011  г.,  подписана  от  всеки  член  на  инициативния 
комитет,  че  няма  да  обработва  и  предоставя  личните  данни  на 
включените в подписката за подкрепа на независимия кандидат лица 
за други цели освен предвидените в този кодекс;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, 
представляващо  инициативния  комитет,  която  ще  обслужва  само 
предизборната кампания. Сметката се разкрива след учредяване на 
инициативния комитет.

29. В състава на инициативните комитети могат да участват 
само гражданите – избиратели по смисъла на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от 
ИК във връзка с § 1, т. 4 от ДР на ИК с постоянен адрес (адрес на 
пребиваване) на територията на съответния изборен район.

30. Общинската избирателна комисия извършва проверка на 
заявлението и приложените към него документи. При установяване 
на  непълноти  общинската  избирателна  комисия  дава  незабавно 
указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от 
12.08.2012 г. включително (55 дни преди изборния ден). 

31. В случай че указанията по т. 30 не са изпълнени в срок, 
ОИК отказва регистрация.

32. Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на 
чл. 33, ал. 3 от ИК в срок до три дни от обявяване на решението на 
ОИК.
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33. Инициативният комитет може да организира подписката и 
да представи кандидатурата на независимия кандидат за регистрация 
след регистрацията си в ОИК.

VІ. Регистри и удостоверения
34.  За  регистрация  на  всяка  партия,  коалиция  от  партии, 

местна  коалиция  от  партии  и  инициативен  комитет  ОИК  приема 
отделно  решение.  Решенията  се  вписват  в  регистъра  за  всеки 
отделен вид избор:

-  регистър  на  партиите,  коалициите  от  партии,  местните 
коалиции  от  партии  и  инициативните  комитети  за  участие  в 
изборите за кмет на община (Приложение № 33 от изборните книжа, 
утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 
98 от 13.12.2011 г.);

-  регистър  на  партиите,  коалициите  от  партии,  местните 
коалиции  от  партии  и  инициативните  комитети  за  участие  в 
изборите  за  кмет  на  кметство  (Приложение  №  34  от  изборните 
книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. 
ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

35. Общинската  избирателна  комисия  издава  удостоверение 
за регистрация на партия (Приложение № 35 от изборните книжа, 
утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 
98 от 13.12.2011 г.), удостоверение за регистрация на коалиция от 
партии  (Приложение  №  36  от  изборните  книжа,  утвърдени  с 
Решение  № 1519-МИ  от  9  декември  2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от 
13.12.2011 г.), удостоверение за регистрация на местна коалиция от 
партии  (Приложение  №  37  от  изборните  книжа,  утвърдени  с 
Решение  № 1519-МИ  от  9  декември  2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от 
13.12.2011  г.)  и  удостоверение  за  регистрация  на  инициативен 
комитет  (Приложение  №  38  от  изборните  книжа,  утвърдени  с 
Решение  № 1519-МИ  от  9  декември  2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от 
13.12.2011 г.). 
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VІІ. Допълнителни разпоредби
36. Не  се  изисква  нотариална  заверка  на  заявленията, 

образците от подписите на представляващите партиите,  коалициите 
от партии и местните коалиции от партии, образците от печатите на 
същите, както и на пълномощните на лицата, подаващи документите 
за регистрация в ОИК. 

37. Не  се  изисква  нотариална  заверка  на  заявленията, 
подавани  от  инициативните  комитети  по  т.  27,   както  и  на 
документите по т. 28, букви „а”, „в”, „г” и „д”.”

Колеги,  сега  ще  подложа  на  гласуване  предложението  на 
господин Владимир Христов, което той преди малко направи. То по 
съществото си е предложение за корекция на Решение № 1891, което 
гласувахме,  в  т.  19,  буква  „е”  и  то  е  тя  да  бъде  аналогична  с 
гласуваната  в  настоящото  решение  по  изложените  от  него 
съображения. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9, против – 4. 
Имаме решение затова, че Решение № 1891 се коригира в т. 

19,  буква  „е”  като  редакцията  става  аналогична  на  гласуваното в 
Решение  №  1892  в  съответния  текст  и  Решение  №  1891  е  със 
следното съдържание: 

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 33, ал. 1, 
т. 14, т. 16, чл. 76, ал. 3 и ал. 4, чл. 77, ал. 1 – 5 и 7, чл. 88, ал. 1 и 2, 
чл.  93,  94,  95,  чл.  96,  т.  3 и чл.  97,  чл.  280 и § 1,  т.  10 от ДР на 
Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :  
І. Общи положения
1.  Всяка  партия  и/или коалиция  от  партии,  регистрирана  в 

Централната  избирателна  комисия  (ЦИК),  може  да  участва  в 
частичните  избори  за  кметове  на  общини  и  кметове  на  кметства 
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самостоятелно  или  в  състава  на  различни  за  всеки  отделен  вид 
избори местни коалиции от партии.

2.  Партиите  от  състава  на  една  коалиция  от  партии, 
регистрирана в ЦИК, не могат да се регистрират самостоятелно в 
общинска избирателна комисия (ОИК), нито да влизат поотделно, 
извън коалицията от партии, в която са регистрирани в ЦИК, в други 
коалиции от партии на територията на общината.

3.  При частичните  избори за  кметове  могат  да  се създават 
инициативни  комитети  за  издигане  на  независими  кандидати  за 
кметове на общини и кметове на кметства.

ІІ. Правила за наименованията
4. Наименованието или абревиатурата на местната коалиция 

от партии не може да повтаря наименованието или абревиатурата на 
партия,  регистрирана  по  Закона  за  политическите  партии  преди 
датата на обнародване в „Държавен вестник” на указа на президента 
за насрочване на частичния избор, включително чрез прибавянето 
към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Тази забрана не се 
прилага,  когато  наименованието  или  абревиатурата  на  местната 
коалицията от партии повтаря наименованието или абревиатурата на 
някоя от участващите в състава й партии и/или коалиции от партии, 
регистрирани в ЦИК.

5. Наименованието или абревиатурата на участващите партии 
и/или коалиции от партии в състава на местната коалиция от партии 
може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата 
на местната коалиция от партии. 

6. Съответната ОИК извършва проверка за изпълнението на 
изискванията  за  наименованието  или  абревиатурата  на  местната 
коалиция  от  партии.  При  установяване  на  непълноти  се  дават 
незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни, но не 
по-късно от крайния срок за регистрация (01.09.2012 г. включително 
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–  35  дни  преди  изборния  ден).  В  случай  че  указанията  не  са 
изпълнени в срок, се отказва регистрация.

7. Отказът за регистрация на ОИК може да се обжалва пред 
ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) в срок до 3 
дни от обявяване на решението на ОИК.

ІІІ.  Регистрация  в  ОИК  на  партиите  и  коалициите  от 
партии, регистрирани в ЦИК

8. Партиите и коалициите от партии, регистрирани в ЦИК, се 
регистрират  за  участие  в  частичните  избори  за  кметове  в 
съответната  ОИК,  като  представят  заявление  не  по-късно  от 
01.09.2012  г.  включително  (35  дни  преди  изборния  ден) 
(Приложение № 25 от  изборните  книжа,  утвърдени с  Решение № 
1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). В 
заявлението се посочва вида избор – за кмет на община кмет или за 
на кметство, за който се иска регистрация.

9.  Заявлението се  подписва  от лицето/та,  представляващо/и 
партията  според  актуалната  й  съдебна  регистрация,  или  от 
представляващия/те коалицията от партии лице/а, според решението 
за образуване на коалицията. Заявлението може да бъде подписано и 
от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията 
или коалицията от партии.

10. В заявлението за регистрация на партия или коалицията 
от партии се посочват: 

а)  пълното  или  съкратено  наименование  на  партията  или 
коалицията от партии, което ще бъде изписано в бюлетината; 

б) искане за регистрация за участие в изборите с посочване на 
вида избор, за който се иска да бъде извършена регистрацията; 

в) адрес и телефон за връзка. 
11. Към заявлението за регистрация партията или коалицията 

от партии представя:
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а) копие от издаденото от ЦИК удостоверение за регистрация 
на партията  (Приложение № 19 от изборните  книжа,  утвърдени с 
Решение  № 1519-МИ  от  9  декември  2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от 
13.12.2011 г.)  или на коалицията от партии (Приложение № 22 от 
изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 
2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от  13.12.2011  г.),  когато  партията  или 
коалицията от партии не е била регистрирана за участие в изборите 
за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. 

Регистрираните в изборите за общински съветници и кметове 
на  23  октомври 2011  г.  партии  и  коалиции от  партии  представят 
копие  от  решението  на  ЦИК  за  допускането  им  до  участие  в 
частичния избор на 7 октомври 2012 г. 

б) копие  от  решението  за  участие  в  изборите  за  общински 
съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.,  представено в ЦИК, 
или  копие  от  решение  на  централното  ръководство  на  партията, 
компетентно съгласно устава, или ръководството на коалицията от 
партии,  компетентно  съгласно  решението  за  образуване  на 
коалицията, за участие в избора на 7 октомври 2012 г.;

в) решение за образуване на коалицията от партии, подписано 
от лицата, представляващи партиите;

г)  пълномощно на лицата,  упълномощени да  представляват 
партията или коалицията от партии пред ОИК, в случаите, когато 
документите се подават от упълномощени лица.

12. Общинската избирателна комисия извършва проверка на 
заявлението и приложените към него документи. При установяване 
на  непълноти  общинската  избирателна  комисия  дава  незабавно 
указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от 
01.09.2012 г. включително (35 дни преди изборния ден). В случай че 
указанията  по  предходното  изречение  не  са  изпълнени  в  срок, 
общинската избирателна комисия отказва регистрация.  Отказът  на 
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ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК в 
срок до 3 дни от обявяване на решението на ОИК.

13. Партия,  включена  в  състава  на  регистрирана  в  ЦИК 
коалиция  от  партии,  която  е  напуснала  състава  й  не  по-късно  от 
01.09.2012 г.  включително (35 дни преди изборния ден),  може да 
участва в изборите за кметове самостоятелно, ако се регистрира в 
ОИК в същия срок – 01.09.2012 г.  включително.

ІV. Регистрация на местни коалиции от партии
14. В ОИК се регистрират местни коалиции от партии, които 

са образувани само от регистрирани в ЦИК за участие в частичните 
избори за кметове партии и/или коалиции от партии.

Партиите  и  коалициите  от  партии,  участващи в  състава  на 
местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за същия 
вид избор.

15.  Партия,  включена  в  състава  на  регистрирана  в  ЦИК 
коалиция  от  партии,  която  е  напуснала  състава  й  не  по-късно  от 
01.09.2012 г.  включително (35 дни преди изборния ден),  може да 
участва в частични избори за кметове в състава на местна коалиция 
от партии.

16. Местните коалиции от партии се регистрират въз основа 
на заявление за регистрация (Приложение № 26 от изборните книжа, 
утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 
98 от 13.12.2011 г.), представено в ОИК не по-късно от 01.09.2012 г. 
включително (35 дни преди изборния ден). 

В  заявлението  се  посочва  за  кой  вид  избор   –  за  кмет  на 
община кмет или за на кметство, се иска регистрация.

17.  Заявлението се подписва от лицето/а,  представляващо/и 
местната коалиция от партии според решението за образуването й. 
Заявлението  може  да  бъде  подписано  и  от  лице/а,  изрично 
упълномощено/и  от  представляващия/те  местната  коалиция  от 
партии. 
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18. В  заявлението  за  регистрация  на  местна  коалиция  от 
партии се посочват: 

а)  пълното  или  съкратено  наименование  на  местната 
коалиция от партии, което ще бъде изписано в бюлетината;

б) искане за регистрация за участие в изборите с посочване на 
вида избор (за кмет на община или за кмет на кметство), за който се 
иска да бъде извършена регистрацията;

в) адрес и телефон за връзка.
19. Към  заявлението  за  регистрация  местната  коалиция  от 

партии представя: 
а) решение за образуване на местната коалиция от партии, в 

което се  посочва  кой е  упълномощен да  я  представлява  и  за  кои 
избори  се  създава;  решението  трябва  да  е  подписано  от 
упълномощен/и представител/и на съставящите я партии и коалиции 
от  партии;  когато  решението  е  за  участие  в  повече  от  един  вид 
избори, в общинската избирателна комисия се представя само един 
оригинал за съответната община;

б) образец  от  подписа/ите  на  лицето/ата,  представляващо/и 
коалицията от партии;

в) образец от печата на коалицията от партии, ако има такъв;
г) пълномощни  на  лицата,  подписали  решението  за 

образуване на коалицията от партии;
д) удостоверение за регистрация, издадено от ЦИК за всяка от 

участващите в коалицията партии (Приложение № 19 от изборните 
книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. 
ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.) или коалиции от партии (Приложение 
№ 22  от  изборните  книжа,  утвърдени  с  Решение  № 1519-МИ  от 
9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.), когато партията 
или  коалицията  от  партии  не  е  била  регистрирана  за  участие  в 
изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. 

Регистрираните в изборите за общински съветници и кметове 
на  23  октомври 2011  г.  партии  и  коалиции от  партии  представят 
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копие  от  решението  на  ЦИК  за  допускането  им  до  участие  в 
частичния избор на 7 октомври 2012 г. 

е) удостоверение за новооткрита банкова сметка, разкрита на 
името на една от включените в състава на местната коалиция партия, 
която  ще  обслужва  само  предизборната  кампания.  Сметката  се 
разкрива  след  вземане  на  решението  за  създаване  на  местната 
коалиция.

20.  Партиите и коалициите от партии,  участващи в  местни 
коалиции от партии за отделен вид избор, не могат да регистрират 
свои  листи  или  кандидати  извън  тези,  на  местните  коалиции  от 
партии за същия вид избор.

21. Общинската избирателна комисия извършва проверка на 
заявлението и приложените към него документи. При установяване 
на непълноти ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в 
срок до три дни,  но  не  по-късно от  крайния  срок за  регистрация 
(01.09.2012 г. включително). В случай че указанията не са изпълнени 
в срок, ОИК отказва регистрация. 

22. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ЦИК по 
реда  на  чл. 33,  ал.  3  от  ИК в  срок до три дни от обявяването  на 
решението на ОИК. 

V. Регистрация на инициативни комитети
23. В  частичните  избори  за  кметове  участват  инициативни 

комитети, регистрирани в ОИК.
24.  За издигане на независим кандидат за кмет на община, 

или кмет на кметство се създава инициативен комитет от трима до 
седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване – за 
гражданите  на  друга  държава  –  членка  на  Европейския  съюз,  на 
територията на изборния район. Под изборен район за избор на кмет 
на  община  се  разбира  територията  на  съответната  община,  а  под 
изборен район за избор на кмет на кметство се разбира територията 
на съответното кметство.
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25.  Всеки  избирател  може  да  участва  само  в  един 
инициативен комитет за издигане на независим кандидат за всеки 
отделен вид избор (за кмет на община или кмет на кметство).

26. Член на инициативния комитет не може да бъде издигнат 
като кандидат от същия инициативен комитет.

27. Инициативният  комитет  по  т.  24  представя  в  ОИК 
заявление  за  регистрация   за  съответния  вид  избор  (за  кмет  на 
община/кметство  –  Приложение  №  28  от  изборните  книжа, 
утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 
98 от 13.12.2011 г.), подписано от всички членове на инициативния 
комитет  не  по-късно  от  01.09.2012 г.  включително (35 дни преди 
изборния  ден).  В  заявлението  по  предходното  изречение  се 
посочват:

а) собствено,  бащино  (ако  е  приложимо)  и  фамилно  име, 
единен граждански номер (личен номер), постоянен адрес (адрес на 
пребиваване) на избирателите – членове на инициативния комитет;

б) за издигане кандидатурата на кой гражданин за независим 
кандидат се създава инициативния комитет;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие 
в изборите;

г) адрес и телефон за връзка.
28.  Към  заявлението  членовете  на  инициативния  комитет 

прилагат:
а) решение за създаване на инициативния комитет и решение 

за определяне на лицето, което да го представлява;
б)  нотариално  заверени  образци  от  подписите  на  лицата, 

участващи в инициативния комитет;
в)  декларация,  подписана  от  всеки  член  на  инициативния 

комитет (за българските граждани – Приложение № 29 от изборните 
книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. 
ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.; за гражданите на друга държава – членка 
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на  Европейския  съюз  –  Приложение  №  30  от  изборните  книжа, 
утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, 
бр. 98 от 13.12.2011 г.);

г)  декларация  –  Приложение  №  31  от  изборните  книжа, 
утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, 
бр. 98 от 13.12.2011 г.,  подписана от всеки член на инициативния 
комитет,  че  няма  да  обработва  и  предоставя  личните  данни  на 
включените в подписката за подкрепа на независимия кандидат лица 
за други цели освен предвидените в този кодекс;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на лицето, 
представляващо  инициативния  комитет,  която  ще  обслужва  само 
предизборната кампания. Сметката се разкрива след учредяване на 
инициативния комитет.

29. В състава на инициативните комитети могат да участват 
само гражданите – избиратели по смисъла на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от 
ИК във връзка с § 1, т. 4 от ДР на ИК с постоянен адрес (адрес на 
пребиваване) на територията на съответния изборен район.

30. Общинската избирателна комисия извършва проверка на 
заявлението и приложените към него документи. При установяване 
на  непълноти  общинската  избирателна  комисия  дава  незабавно 
указания за отстраняването им в срок до три дни, но не по-късно от 
01.09.2012 г. включително (35 дни преди изборния ден). 

31. В случай че указанията по т. 30 не са изпълнени в срок, 
ОИК отказва регистрация.

32. Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на 
чл. 33, ал. 3 от ИК в срок до три дни от обявяване на решението на 
ОИК.

33. Инициативният комитет може да организира подписката и 
да представи кандидатурата на независимия кандидат за регистрация 
след регистрацията си в ОИК.

VІ. Регистри и удостоверения
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34.  За  регистрация  на  всяка  партия,  коалиция  от  партии, 
местна  коалиция  от  партии  и  инициативен  комитет  ОИК  приема 
отделно  решение.  Решенията  се  вписват  в  регистъра  за  всеки 
отделен вид избор:

-  регистър  на  партиите,  коалициите  от  партии,  местните 
коалиции  от  партии  и  инициативните  комитети  за  участие  в 
изборите за кмет на община (Приложение № 33 от изборните книжа, 
утвърдени с Решение № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г., обн. ДВ, 
бр. 14 от 17.02.2012 г.);

-  регистър  на  партиите,  коалициите  от  партии,  местните 
коалиции  от  партии  и  инициативните  комитети  за  участие  в 
изборите  за  кмет  на  кметство  (Приложение  №  34  от  изборните 
книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. 
ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

35. Общинската  избирателна  комисия  издава  удостоверение 
за регистрация на партия (Приложение № 35 от изборните книжа, 
утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, 
бр. 98 от 13.12.2011 г.), удостоверение за регистрация на коалиция 
от  партии  (Приложение  №  36  от  изборните  книжа,  утвърдени  с 
Решение  № 1519-МИ  от  9  декември  2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от 
13.12.2011 г.), удостоверение за регистрация на местна коалиция от 
партии  (Приложение  №  37  от  изборните  книжа,  утвърдени  с 
Решение  № 1519-МИ  от  9  декември  2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от 
13.12.2011  г.)  и  удостоверение  за  регистрация  на  инициативен 
комитет  (Приложение  №  38  от  изборните  книжа,  утвърдени  с 
Решение  № 1519-МИ  от  9  декември  2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от 
13.12.2011 г.). 

VІІ. Допълнителни разпоредби
36. Не  се  изисква  нотариална  заверка  на  заявленията, 

образците от подписите на представляващите партиите,  коалициите 
от партии и местните коалиции от партии, образците от печатите на 
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същите, както и на пълномощните на лицата, подаващи документите 
за регистрация в ОИК. 

37. Не  се  изисква  нотариална  заверка  на  заявленията, 
подавани  от  инициативните  комитети  по  т.  27,   както  и  на 
документите по т. 28, букви „а”, „в”, „г” и „д”.”

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Искам  да  изразя  особено  мнение. 
Считам за недостатъчно коректно по този начин да се прегласуват 
решения – когато падне кворумът и от залата излязат хората, които 
при първото гласуване на решение са гласували против. Считам, че 
тази практика на ЦИК е порочна. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Абсолютно подкрепям 
становището на госпожа Сидерова и считам, че ако комисията беше 
изработила правила за работа, нямаше да се достига до ситуации, в 
които в отделните случаи се реагира по различен начин. Освен това 
нямаше да  се  допусне  абсолютно немотивирано,  неоснователно  и 
според мене незаконосъобразно напускане на залата и на работата на 
комисията  от  членове  на  комисията,  за  които  в  протокола  е 
отбелязано,  че  присъстват,  а  впоследствие  при  взимането  на 
решенията те не участват  и тъй като не се отбелязва кой как гласува, 
по никакъв начин не може да се разбере това решение с участието на 
кои  членове  на  комисията  е  взето.  Аз  лично  намирам  това  за 
порочно. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  аз  по  принцип  искам  да 
изразя  мнението  си  по  отношение  на  гласуваната  добавка  за 
изясняване  на  нашето  становище  по  отношение  на  понятието 
новооткрита. По принцип съм за дефиниране на това понятие. Моите 
резерви произтичат от това, че удостоверенията и банковите сметки 
се  регистрират  в  банки  и удостоверенията  се  издават  от  банки,  а 
тяхното работно време не е съобразено със сроковете, предвидени в 
изборния  кодекс,  които  се  броят  като  календарни  дни.  От  тази 
гледна  точка  ние изкуствено  намаляваме срока  за  регистрация  на 

41



местните коалиции, които се създават за участие в конкретния вид 
избор. Затова аз лично поддържах становището, изразено от госпожа 
Маркова.  За  мене  е  ясно,  че  това  е  единият  признак  –  датата  на 
откриването  на  сметката  да  е  след  датата  или след  решението  за 
създаване  на  местната  коалиция,  или  от  самото  удостоверение 
изрично да става ясно, че тази сметка ще обслужва предизборната 
кампания на тази коалиция. 

Опасявам се точно от спомена, който имам от общите избори. 
В  последния  работен  ден  в  петък  бяха  създали  една  коалиция,  в 
чиито  състав  в  събота,  ако  не  ме  лъже  паметта,  беше  включена 
допълнително  една  партия  и  решението  за  създаване,  което  беше 
представено  в  общинската  избирателна  комисия,  в  крайна  сметка 
беше от неработен ден – събота.  Поради факта,  че сметката беше 
открита  в  последния  работен  ден  на  банката,  общинската 
избирателна комисия беше отказала. 

Днеска  се  опитвах  да  намеря  баланса  точно  между 
изискването на закона и несъобразените срокове с работното време 
на  банките.  Поради  тази  причина  гласувах  единствено  за  това 
решение  с  дефиницията  за   откриване  на  банкова  сметка  след 
създаване на местна коалиция. 

СИЛВА  ДЮКЕНДЖИЕВА:  Искам  само  да  се  присъединя 
към  становището  на  госпожа  Солакова  и  че  Централната 
избирателна  комисия  трябваше  да  се  съобрази  с  действително 
работното  време  на  банките  и  сроковете,  които  са  по  Изборния 
кодекс,  които  обикновено  изтичат  в  неработен  ден  –  събота  или 
неделя. 

ВЛАДИМИР  ХРИСТОВ:  Госпожо  председател,  уважаеми 
колеги,  аз  вече  изложих  съображенията  си  защо  новооткритата 
сметка в съответствие с целта на закона следва да е след тази дата, 
но явно някои от вас са забравили практиката, която ние възприехме 
по време  на  общите  избори.  Първо,  припомням ви,  че  има  доста 
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банки, които работят в неработните дни, и второ ви напомням, че 
ние, макар и извън срока, дадохме указания да се представят тези 
удостоверения  за  новооткрити  банкови  сметки  именно  с  този 
аргумент,  че  някъде  предпочитаните  от  участниците  в  изборния 
процес банки не работят. Достатъчно решения има. Достатъчно е да 
се направи справка в сайта на комисията, да прегледате решенията. 
Има достатъчно такива случаи. Спомням си Родопи, Ямбол, Попово 
и къде ли не. Точно с този аргумент решавахме. 

След като успяхме да проведем една кампания в общи избори 
с  264  комисии  и  един  куп  участници  в  производството  и  тогава 
нямаше такъв проблем, правенето на този проблем е буря в чаша 
вода  и  изкуствено  прологиране  на  съзнанието  и  създаване  на 
напрежение, което демонстрираме последователно с поведението ни 
като колективен орган. 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  се  извинявам,  но  протестирам 
срещу начина, по който колегата  квалифицира правното мнение на 
останалите членове на комисията.  (Продължава извън протокола в 
диалог с Владимир Христов.)

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ще  ви  помоля  да 
запазим добрия тон. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, правя предложение. Тъй като 
това  решение  в  крайна  сметка  внася  една  яснота  и  изисква  от 
местните  коалиции  съобразяване  с  решението,  предлагам 
говорителите да оповестят решението в тази част, за да може всички 
политически  сили,  които  имат  намерение  да  създадат  местни 
коалиции, да се съобразят с решението на Централната избирателна 
комисия. 

МАЯ АНДРЕЕВА: Госпожо председател, аз лично вече съм 
спокойна,  че  това  решение  е  изцяло  в  синхрон  с  практиката  на 
комисията,  установена  в  общите  избори.Присъединявам  се  към 
предложението  на  госпожа  Солакова,  защото  това  решение   не  е 
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създадено, както имаше подозрение, за да препятства участието на 
когото и да било в изборния процес. Затова има говорители, които да 
го оповестят, така че никой да не се чувства препятстван да участва 
в изборния процес. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Аз  не  считам,  че  нямаше  проблем. 
Проблем  беше,  че  една  поредица  местни  коалиции  не  получиха 
регистрация  именно  заради  липсата  на  предварителна  яснота  по 
отношение на прилагания текст какво значи новооткрита сметка. Те 
просто нямаха тъй наречената предвидимост какво става и какво да 
правят,  защото  нашите  решения  идваха  пост  фактум  и  никой  не 
знаеше  как  ЦИК  впоследствие  ще  тълкува  какво  означава 
новооткрита  банкова  сметка.  Та  проблемът  беше  голям  именно  с 
нерегистрирането  на   няколко  местни  коалиции.  Това  беше 
проблемът. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Ако знаете къде точно 
има,  ще  помоля  да  конкретизирате,  защото  така  хвърлено  в 
пространството „има някъде” за мене може само да доведе до нещо 
по-лошо.  Или  има  някъде  в  конкретика  и  ние  трябва  да  сме 
запознати с тоя проблем и да знаем, че трябва да го решаваме, или 
няма такова нещо и  не създава просто едно такова настроение за 
нещо, което в действителност го няма. Ние не работим по слухове, 
нали? Би следвало с факти да работим. Все пак 90 на сто от нас са 
юристи. 

ЕРХАН  ЧАУШЕВ:  Това  към  мене  ли  беше,  госпожо 
председател,  защото  преждеговорившият  също  не  си  доказа 
твърдението?  Защо  аз  да  доказвам  своето  твърдение,  на 
преждеговорившият да бъде лишен от тази тежест, когато той трябва 
да докаже своите съждения. Странно. Избирателно отношение към 
членовете на Централната избирателна комисия ли е това изказване? 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Не, не беше отправено 
към Вас.
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ВЛАДИМИР ХРИСТОВ: Колега Чаушев, аз ви дадох пример. 
Това са общините Родопи, Попово, Ямбол… Дадох ви пример. Аз ви 
цитирах общините. Посочете ми вие тази, за която говорите. 

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Продължавам  с  проекта  за  решение 
за регистрация  на  кандидатите  за  кметове  за  участие  в 
частичните избори на 7 октомври 2012 г. 

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 5 и 
6, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 – 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 – 127, 
чл.  280  и  §  1,  т.  5  от  Изборния  кодекс  Централната  избирателна 
комисия

Р Е Ш И: 
I. Пасивно избирателно право на българските граждани 
1. Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове 

имат  българските  граждани,  които  отговарят  едновременно  на 
следните условия:

- навършили са 18 години към изборния ден включително; 
-  нямат  друго  гражданство  в  държава  извън  Европейския 

съюз;
- не са поставени под запрещение (пълно или ограничено);
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- живели  са  в  съответното  населено  място  най-малко  през 

последните 6     месеца  . „Живял най-малко през последните 6 месеца в 
съответното населено място” е български гражданин, който отговаря 
алтернативно на едно от следните условия:

а) към 06.04.2012 г. включително има адресна регистрация по 
постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община 
или кметство, в които ще се кандидатира;

б) към  06.04.2012 г. включително има постоянен и настоящ 
адрес в различни общини или кметства на територията на Република 
България, като може да се кандидатира по постоянен или настоящ 
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адрес. Кандидатът за кмет на кметство трябва да има постоянен или 
настоящ адрес на територията на съответното кметство, за което ще 
се кандидатира.

Граждани на държава – членка на Европейския съюз не могат 
да бъдат избирани за кметове на общини и кметове на кметства. 

II. Издигане на кандидати.
2. Кандидати  за  кметове  могат  да  бъдат  издигани  от 

регистрирани в Централната избирателна комисия и в Общинската 
избирателна  комисия  (ОИК)  партии,  коалиции  от  партии  и 
инициативни  комитети  на  избиратели  за  издигане  на  независими 
кандидати,  както  и  от  регистрирани  в  Общинската  избирателна 
комисия местни коалиции.

3. Партиите, участващи в състава на коалиция от партии или 
на местна коалиция, не могат самостоятелно да издигат кандидати за 
кметове.

4. Партиите или коалициите от партии, участващи в състава 
на  местни  коалиции,  не  могат  самостоятелно  да  издигат  свои 
кандидати за кметове.

III. Кандидатски листи
5. Кандидатите,  издигнати от партии, коалиции от партии и 

местни коалиции, се подреждат в кандидатски листи.
6. Коалициите  от  партии  участват  в  избора  за  кмет  в 

съответната  община  (кметове  на  общини/  кметове  на  кметства)  с 
обща  кандидатска  листа.  Участващите  в  тях  партии  не  могат  да 
участват със самостоятелни листи за същия избор.

7. Партиите или коалициите от партии, участващи в състава 
на  местна  коалиция  за  избор  на  кмет,  не  могат  да  участват 
самостоятелно със свои кандидатски листи за същия избор за кмет в 
съответната община.

8. Всеки  независим  кандидат  за  кмет  на  община  или 
кметство, образува самостоятелна кандидатска листа. 
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9. Всеки кандидат за кмет на община или за кмет на кметство, 
издигнат  от  партия,  коалиция  от  партии  или  местна  коалиция, 
образува самостоятелна кандидатска листа.

10. Независим кандидат за кмет не може да бъде включен в 
кандидатската  листа  на  партия,  коалиция  от  партии  или  местна 
коалиция.

IV.  Лица,  които  не  могат  да  бъдат  регистрирани  от 
партии и техните коалиции

11.  Не  могат  да  бъдат  посочвани  и  регистрирани  като 
кандидати  от  името  на  партии,  коалиции  от  партии  и  местни 
коалиции  военнослужещите  от  въоръжените  сили,  служителите  в 
дипломатическата  служба,  служителите  от  Министерството  на 
вътрешните  работи,  държавните  служители  от  Държавна  агенция 
„Национална сигурност”, съдии, прокурори и следователи, както и 
други лица, за които със закон е забранено членство в политическа 
партия.

Тези граждани могат да участват в изборите като независими 
кандидати. 

V. Статут на кандидатите. Неприкосновеност
12. От  регистрирането  на  кандидатските  листи  до 

обявяването  на  резултатите  от  изборите  кандидатите  имат 
качеството на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. 
Когато  регистрацията  на  кандидата  е  заличена,  правата  и 
задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на 
заличаването.

13. От  деня  на  регистрацията  регистрираните  кандидати  за 
кметове  не  могат  да  бъдат  задържани  или  привличани  като 
обвиняеми освен в случаите на заварено тежко престъпление. Когато 
регистрацията на кандидатите е заличена, правата по тази точка се 
прекратяват от деня на заличаването.
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14.  Разпоредбата  на  т.  13  не  се  прилага,  когато 
регистрираните  кандидати  за  кметове  са  били  задържани  или 
привлечени като обвиняеми преди датата на регистрацията.

VI. Действителност на регистрацията на кандидатите
15. Всеки  кандидат  за  кмет  може  да  бъде  предложен  за 

регистриране  само  от  една  партия,  коалиция  от  партии  или 
инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет 
на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство. 

16. Когато кандидатът по т. 15 бъде регистриран от повече от 
една партия,  коалиция от партии или инициативен комитет  или в 
повече  от  един  изборен  район,  действителна  е  първата  по  време 
регистрация. 

17. Народен представител може да бъде кандидат за кмет. В 
случай  че  е  избран  за  кмет,  се  прекратяват  пълномощията  му  на 
народен представител. 

18. Нарушението  на  изискванията  по т.  15  и  т.  17  води до 
недействителност на регистрацията, а когато то бъде открито след 
произвеждане  на  изборите  –  до  недействителност  на  избора,  ако 
кандидатът е избран.

19. Централната  избирателна комисия констатира и обявява 
за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на т. 15. 
Решението се обявява незабавно и се уведомяват ОИК и съответните 
кандидати,  партии,  коалиции от  партии  и  инициативни комитети. 
Решението  на  ЦИК  за  обявяване  недействителността  на 
регистрацията на кандидатите може да се обжалва пред Върховния 
административен съд по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

VII. Регистрация  на  листи  по  предложение  от  партии, 
коалиции  от  партии  и  местни  коалиции.  Подреждане  на 
кандидатите

20. Кандидатите за кметове, предложени от партия, коалиция 
от  партии  или  местна  коалиция  се  регистрират  от  общинската 
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избирателна комисия след представяне на писмено предложение от 
централното  ръководство  на  съответната  партия,  компетентно 
съгласно  устава,  или  ръководството  на  съответната  коалиция  от 
партии или местна коалиция,  компетентно съгласно решението за 
образуване на коалицията, с имената, единния граждански номер и 
постоянния  адрес  (настоящ  адрес)  на  кандидатите  за  кметове 
(Приложение № 43 от  изборните  книжа,  утвърдени с  Решение № 
1519-МИ от 9 декември 2011 г.,  обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). 
Предложението  се  подписва  от  представляващия/те  партията  или 
представляващия/те  коалицията  лице/а  или  от  изрично 
упълномощени от тях лица.  Към предложението се прилагат само 
следните документи:

а) решението на партията или коалицията от партии, взето от 
компетентния  съгласно  устава  на  партията  или  решението  за 
образуване  на  коалицията  от  партии  орган,  за  издигането  на 
кандидатите за кметове;

б)  заявление  от  всеки  кандидат,  че  е  съгласен  да  бъде 
регистриран  от  посочилата  го  партия,  коалиция  от  партии  или 
местна коалиция (Приложение №49 от изборните книжа, утвърдени 
с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г.,  обн. ДВ, бр.  98 от 
13.12.2011 г.);

в) декларация по образец от кандидата за кмет, че отговаря на 
условията по чл.4, ал.5 или 6 от ИК (Приложение №53 от изборните 
книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. 
ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.);

г) декларация по образец от кандидата за кмет, че отговаря на 
условията по чл.122,  ал.  1,  2,  3 и 4 от ИК (Приложение  №56 от 
изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 
2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.);
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д) пълномощно на лицата,  упълномощени да представляват 
партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато документите 
се подават от упълномощени лица.

VІІI.  Подписка за независим кандидат. Регистриране на 
листи по предложение от инициативен комитет

21. Правото да посочат и регистрират независим кандидат за 
кмет имат:

22. 1. За кмет на община с население: 
а) до  10 000  жители  –  не  по-малко  от  200  избиратели  от 

общината;
б)  до  20 000  жители  –  не  по-малко  от  400  избиратели  от 

общината;
в)  до  50 000  жители  –  не  по-малко  от  500  избиратели  от 

общината;
г)  до 100 000 жители – не по-малко от 1000 избиратели от 

общината;
д) над 100 000 жители – не по-малко от 2000 избиратели от 

общината.
22.2. За  кмет  на  кметство  –  една  пета  от  избирателите  на 

кметството, но не повече от 500.
23. Всеки избирател може да участва само в една подписка за 

съответния  вид  избор  (Приложение  №  47  от  изборните  книжа, 
утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 
98 от 13.12.2011 г.).

24.  Избирател,  който  подкрепя  участието  в  изборите  на 
независим кандидат за кмет, удостоверява това с подписа си пред 
член на инициативния комитет. 

25. Избирателите  български  граждани  посочват  имената, 
постоянния си адрес в общината, съответно в кметството, единния 
си граждански номер.
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26. Избирателите  –  граждани  на  друга  държава-членка  на 
Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително 
пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната си 
карта  или  паспорт,  номера  на  удостоверението  за  пребиваване  и 
датата на регистрацията, посочена в него, и адреса на пребиваване в 
съответната община или кметство. 

27.  Членът  на  инициативния  комитет,  пред  когото 
избирателят е положил подписа си по реда на тази точка, обработва 
и предоставя личните данни при спазване на изискванията на Закона 
за защита на личните данни и носи отговорност като администратор 
по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

28. Кандидатите  за  кметове,  предложени  от  инициативен 
комитет, се регистрират от Общинската избирателна комисия след 
представяне  на  писмено предложение от  инициативния комитет  с 
имената,  единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ 
адрес) на кандидатите за кметове (Приложение № 45 от изборните 
книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. 
ДВ,  бр.  98  от  13.12.2011  г.).  Предложението  се  подписва  от 
представляващото инициативния комитет лице. Към предложението 
от  името на инициативния комитет се прилагат документите по т. 
20, букви ”б”, „в”, „г”, както и подписката по т.т. 23-27.

29. След приемане на документите по т.т. 23-28 общинската 
избирателна комисия незабавно предава подписката на съответното 
териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 
административно обслужване”  в Министерството  на  регионалното 
развитие и благоустройството, която извършва проверката в срок до 
7     септември  2012  г.   включително  (не  по-късно  от  29  дни  преди 
изборния ден). 

30. Общинската избирателна комисия в срок до  7     септември   
2011  г.  включително  (не  по-късно  от  29  дни  преди  изборни ден) 
установява резултата от подписката. 
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ІX. Срок за регистрация. Регистри и удостоверения
31. Кандидатите за кметове, предложени от партии, коалиции 

от партии и местни коалиции, се регистрират от ОИК в срок до 6 
септември  2012  г. включително  (не  по-късно  от  30  дни  преди 
изборния ден).

32.  Кандидатите  за  кметове,  предложени  от  инициативни 
комитети,  се  регистрират  от  ОИК в  срок  до  6  септември 2012  г. 
включително (не по-късно от 30 дни преди изборния ден).

33. Документите по т. 20 и 28 се завеждат с пореден номер в 
следните отделни регистри: 

- Регистър на кандидатите за участие в изборите за кмет на 
община  (Приложение  №  40  от  изборните  книжа,  утвърдени  с 
Решение № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г.,  обн.  ДВ,  бр.  14  от 
17.02.2012 г.);

- Регистър на кандидатите за участие в изборите за кмет на 
кметство  (Приложение  №  41  от  изборните  книжа,  утвърдени  с 
Решение  № 1519-МИ  от  9  декември  2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от 
13.12.2011 г.).

34.  Последователността  на  постъпването  на  документите 
определя поредността на вписване в регистъра на ОИК.

35. За регистрацията на всеки кандидат за кмет на община и 
на кандидат за кмет на кметство ОИК взема отделно решение, което 
се вписва в съответния регистър по т. 33.

36.  Въз  основа  на  взетото  решение  за  регистрация  ОИК 
издава Удостоверение за регистриран кандидат за кмет (Приложение 
№ 58 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 
декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

X . Отказ за регистрация и заличаване на регистрация
37.  Общинската  избирателна  комисия  извършва  проверка 

дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за 
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кметове и при установяване на непълноти дава указания и срок за 
отстраняването им. 

38. В случай че указанията по т. 37 не са изпълнени в срок, 
ОИК  отказва  да  регистрира  за  участие  в  изборите  съответните 
кандидати. Отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, 
ал. 3 от ИК.

39. При  отказ  за  регистрация  или  при  обявяване  на 
недействителност  на  регистрацията  на  кандидат  партията, 
коалицията от партии или местната коалиция може не по-късно от 
16 септември 2012 г. включително (20 дни преди изборния ден) да 
предложи за регистриране друг кандидат.

40. Когато някой от кандидатите почине или изпадне в трайна 
невъзможност  да  участва  в  изборите,  партията,  коалицията  от 
партии или местната  коалиция може да предложи нов кандидат в 
срок не по-късно от 16 септември 2012 г. включително. 

41.  Когато  ОИК  установи,  че  независим  кандидат  не  е 
подкрепен  от  изискуемия  брой  избиратели,  регистрацията  му  се 
заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния 
комитет. Заличаването може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 
26, ал. 8 от ИК.”

Съществени промени в това решение от предходни такива на 
ЦИК няма, с изключение на това, че вместо 4 месеца, каквито бяха 
въведени за  уседналост  за  общите избори  през  2011  г.,  сега  са  6 
месеца  уседналост,  което  е  отразено  в  т.  1,  подточки  „а”  и  „б”. 
Шестте месеца преди изборния ден на 7 октомври 2012 г. се явяват 6 
април 2012 г. 

Останалите  текстове  са  съобразени  с  целта  на  решението, 
което е да обезпечи правилата по регистрацията на кандидатите за 
кметове  за  общини и за  кметства.  Заместени  са  новоприетите от 
Централната избирателна комисия приложения от изборни книжа с 
Решение № 1519, както и приложение № 40, в т. 33, първото тире, 
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което е утвърдено с Решение № 1621 на ЦИК. Има и две точки – т. 
25 и т. 26. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги,  предложения, 
корекции, въпроси по текста на решението? 

БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Датите  заложени  в  това  решение,  по 
начало са за точки 31 и 32. Това е крайният срок, в който могат да 
бъдат  регистрирани  кандидатите  –  30  дни  преди  изборния  ден, 
съобразено  с  изискването  на  чл.  280  на  Изборния  кодекс  и  тук 
срокът е 6 септември 2012 г. Запазва се срокът от 29 дни за проверка 
на подписката от страна на общинската избирателна комисия – той е 
7  септември 2012  г.  и  това  е  отразено  в  точки  29  и  30.  Другите 
срокове са в т.39 и 40 – 20 дни преди изборния ден възможност за 
предлагане на нов кандидат в случаите, посочени в закона. Това е 16 
септември 2012 г. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Ако  нямате  други 
предложения за корекции, който е съгласен, моля да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма. 
Имаме решение № 1893. 
БИСЕР  ТРОЯНОВ:  Четвъртият  последен  проект  е  з 

регистрация  на  кандидатите  за  кметове  за  участие  в  новите 
избори на 7 октомври 2012 г.

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 5 и 
6, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 – 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 – 127, 
чл. 284, чл. 285, ал. 5 и § 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната 
избирателна комисия

Р Е Ш И: 
I. Пасивно избирателно право на българските граждани 
1. Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове 

имат  българските  граждани,  които  отговарят  едновременно  на 
следните условия:

- навършили са 18 години към изборния ден включително; 
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-  нямат  друго  гражданство  в  държава  извън  Европейския 
съюз;

- не са поставени под запрещение (пълно или ограничено);
- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- живели  са  в  съответното  населено  място  най-малко  през 

последните 6     месеца  . „Живял най-малко през последните 6 месеца в 
съответното населено място” е български гражданин, който отговаря 
алтернативно на едно от следните условия:

а) към 06.04.2012 г. включително има адресна регистрация по 
постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община 
или кметство, в които ще се кандидатира;

б) към  06.04.2012 г. включително има постоянен и настоящ 
адрес в различни общини или кметства на територията на Република 
България, като може да се кандидатира по постоянен или настоящ 
адрес. Кандидатът за кмет на кметство трябва да има постоянен или 
настоящ адрес на територията на съответното кметство, за което ще 
се кандидатира.

Граждани на държава – членка на Европейския съюз не могат 
да бъдат избирани за кметове на общини и кметове на кметства. 

II. Издигане на кандидати.
2. Кандидати  за  кметове  могат  да  бъдат  издигани  от 

регистрирани в Централната избирателна комисия и в Общинската 
избирателна  комисия  (ОИК)  партии,  коалиции  от  партии  и 
инициативни  комитети  на  избиратели  за  издигане  на  независими 
кандидати,  както  и  от  регистрирани  в  Общинската  избирателна 
комисия местни коалиции.

3. Партиите, участващи в състава на коалиция от партии, не 
могат самостоятелно да издигат кандидати за кметове.

4. Партиите или коалициите от партии, участващи в състава 
на  местни  коалиции,  не  могат  самостоятелно  да  издигат  свои 
кандидати за кметове.
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III. Кандидатски листи
5. Кандидатите,  издигнати от партии, коалиции от партии и 

местни коалиции, се подреждат в кандидатски листи.
6. Коалициите  от  партии  участват  в  избора  за  кмет  в 

съответната  община  (кметове  на  общини/  кметове  на  кметства)  с 
обща  кандидатска  листа.  Участващите  в  тях  партии  не  могат  да 
участват със самостоятелни листи за същия избор.

7. Партиите или коалициите от партии, участващи в състава 
на  местна  коалиция  за  избор  на  кмет,  не  могат  да  участват 
самостоятелно със свои кандидатски листи за същия избор за кмет в 
съответната община.

8. Всеки  независим  кандидат  за  кмет  на  община  или 
кметство, образува самостоятелна кандидатска листа. 

9. Всеки кандидат за кмет на община или за кмет на кметство, 
издигнат  от  партия,  коалиция  от  партии  или  местна  коалиция, 
образува самостоятелна кандидатска листа.

10. Независим кандидат за кмет не може да бъде включен в 
кандидатската  листа  на  партия,  коалиция  от  партии  или  местна 
коалиция.

IV.  Лица,  които  не  могат  да  бъдат  регистрирани  от 
партии и техните коалиции

11.  Не  могат  да  бъдат  посочвани  и  регистрирани  като 
кандидати  от  името  на  партии,  коалиции  от  партии  и  местни 
коалиции  военнослужещите  от  въоръжените  сили,  служителите  в 
дипломатическата  служба,  служителите  от  Министерството  на 
вътрешните  работи,  държавните  служители  от  Държавна  агенция 
„Национална сигурност”, съдии, прокурори и следователи, както и 
други лица, за които със закон е забранено членство в политическа 
партия.

Тези граждани могат да участват в изборите като независими 
кандидати. 
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V. Статут на кандидатите. Неприкосновеност
12. От  регистрирането  на  кандидатските  листи  до 

обявяването  на  резултатите  от  изборите  кандидатите  имат 
качеството на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. 
Когато  регистрацията  на  кандидата  е  заличена,  правата  и 
задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на 
заличаването.

13. От  деня  на  регистрацията  регистрираните  кандидати  за 
кметове  не  могат  да  бъдат  задържани  или  привличани  като 
обвиняеми освен в случаите на заварено тежко престъпление. Когато 
регистрацията на кандидатите е заличена, правата по тази точка се 
прекратяват от деня на заличаването.

14. Разпоредбата  на  т.  13  не  се  прилага,  когато 
регистрираните  кандидати  за  кметове  са  били  задържани  или 
привлечени като обвиняеми преди датата на регистрацията.

VI. Действителност на регистрацията на кандидатите
15. Всеки  кандидат  за  кмет  може  да  бъде  предложен  за 

регистриране  само  от  една  партия,  коалиция  от  партии  или 
инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет 
на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство. 

16. Когато кандидатът по т. 15 бъде регистриран от повече от 
една партия,  коалиция от партии или инициативен комитет  или в 
повече  от  един  изборен  район,  действителна  е  първата  по  време 
регистрация. 

17. Народен представител може да бъде кандидат за кмет. В 
случай  че  е  избран  за  кмет,  се  прекратяват  пълномощията  му  на 
народен представител. 

18. Нарушението  на  изискванията  по т.  15  и  т.  17  води до 
недействителност на регистрацията, а когато то бъде открито след 
произвеждане  на  изборите  –  до  недействителност  на  избора,  ако 
кандидатът е избран.
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19. Централната  избирателна комисия констатира и обявява 
за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на т. 15. 
Решението се обявява незабавно и се уведомяват ОИК и съответните 
кандидати,  партии,  коалиции от  партии  и  инициативни комитети. 
Решението  на  ЦИК  за  обявяване  недействителността  на 
регистрацията на кандидатите може да се обжалва пред Върховния 
административен съд по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

VII. Регистрация  на  листи  по  предложение  от  партии, 
коалиции  от  партии  и  местни  коалиции.  Подреждане  на 
кандидатите

20. Кандидатите за кметове, предложени от партия, коалиция 
от  партии  или  местна  коалиция  се  регистрират  от  общинската 
избирателна комисия след представяне на писмено предложение от 
централното  ръководство  на  съответната  партия,  компетентно 
съгласно  устава,  или  ръководството  на  съответната  коалиция  от 
партии или местна коалиция,  компетентно съгласно решението за 
образуване на коалицията, с имената, единния граждански номер и 
постоянния  адрес  (настоящ  адрес)  на  кандидатите  за  кметове 
(Приложение  №  43  от  изборните  книжа,  утвърдени  с  Решение 
№ 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). 
Предложението  се  подписва  от  представляващия/те  партията  или 
представляващия/те  коалицията  лице/а  или  от  изрично 
упълномощени от тях лица.  Към предложението се прилагат само 
следните документи:

а) решението на партията или коалицията от партии, взето от 
компетентния  съгласно  устава  на  партията  или  решението  за 
образуване  на  коалицията  от  партии  орган,  за  издигането  на 
кандидатите за кметове;

б)  заявление  от  всеки  кандидат,  че  е  съгласен  да  бъде 
регистриран  от  посочилата  го  партия,  коалиция  от  партии  или 
местна коалиция (Приложение №49 от изборните книжа, утвърдени 
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с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г.,  обн. ДВ, бр.  98 от 
13.12.2011 г.);

в) декларация по образец от кандидата за кмет, че отговаря на 
условията по чл.4, ал.5 или 6 от ИК (Приложение №53 от изборните 
книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. 
ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.);

г) декларация по образец от кандидата за кмет, че отговаря на 
условията  по чл.122,  ал.1,  2,  3  и  4  от  ИК (Приложение   №56 от 
изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 
2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.);

д)  пълномощно на лицата,  упълномощени да представляват 
партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато документите 
се подават от упълномощени лица.

VІІI.  Подписка за независим кандидат. Регистриране на 
листи по предложение от инициативен комитет

21. Правото да посочат и регистрират независим кандидат за 
кмет имат:

22. 1. За кмет на община с население: 
а) до  10 000  жители  –  не  по-малко  от  200  избиратели  от 

общината;
б)  до  20 000  жители  –  не  по-малко  от  400  избиратели  от 

общината;
в)  до  50 000  жители  –  не  по-малко  от  500  избиратели  от 

общината;
г)  до 100 000 жители – не по-малко от 1000 избиратели от 

общината;
д) над 100 000 жители – не по-малко от 2000 избиратели от 

общината.
22.2. За  кмет  на  кметство  –  една  пета  от  избирателите  на 

кметството, но не повече от 500.

59



23. Всеки избирател може да участва само в една подписка за 
съответния  вид  избор  (Приложение  №  47  от  изборните  книжа, 
утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 
98 от 13.12.2011 г.). 

24.  Избирател,  който  подкрепя  участието  в  изборите  на 
независим кандидат за кмет, удостоверява това с подписа си пред 
член на инициативния комитет. 

25.  Избирателите  български  граждани  посочват  имената, 
постоянния си адрес в общината, съответно в кметството, единния 
си граждански номер.

26.  Избирателите  –  граждани  на  друга  държава-членка  на 
Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително 
пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната си 
карта  или  паспорт,  номера  на  удостоверението  за  пребиваване  и 
датата на регистрацията, посочена в него, и адреса на пребиваване в 
съответната община или кметство. 

27.  Членът  на  инициативния  комитет,  пред  когото 
избирателят е положил подписа си по реда на тази точка, обработва 
и предоставя личните данни при спазване на изискванията на Закона 
за защита на личните данни и носи отговорност като администратор 
по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

28. Кандидатите  за  кметове,  предложени  от  инициативен 
комитет, се регистрират от Общинската избирателна комисия след 
представяне  на  писмено предложение от  инициативния комитет  с 
имената,  единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ 
адрес) на кандидатите за кметове (Приложение № 45 от изборните 
книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. 
ДВ,  бр.  98  от  13.12.2011  г.).  Предложението  се  подписва  от 
представляващото инициативния комитет лице. Към предложението 
от  името на инициативния комитет се прилагат документите по т. 
20, букви ”б”, „в”, „г”, както и подписката по т.т. 23-27.
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29. След приемане на документите по т.т. 23-28 общинската 
избирателна комисия незабавно предава подписката на съответното 
териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 
административно обслужване”  в Министерството  на  регионалното 
развитие и благоустройството, която извършва проверката в срок до 
7     септември  2012  г.   включително  (не  по-късно  от  29  дни  преди 
изборния ден). 

30. Общинската избирателна комисия в срок до  7     септември   
2011  г.  включително  (не  по-късно  от  29  дни  преди  изборни ден) 
установява резултата от подписката. 

ІX. Срок за регистрация. Регистри и удостоверения
31. Кандидатите за кметове, предложени от партии, коалиции 

от партии и местни коалиции, се регистрират от ОИК в срок до  4 
септември  2012  г. включително  (не  по-късно  от  32  дни  преди 
изборния ден).

32.  Кандидатите  за  кметове,  предложени  от  инициативни 
комитети,  се  регистрират  от  ОИК в  срок  до  4  септември 2012  г. 
включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

33. Документите по т. 20 и 28 се завеждат с пореден номер в 
следните отделни регистри: 

- Регистър на кандидатите за участие в изборите за кмет на 
община  (Приложение  №  40  от  изборните  книжа,  утвърдени  с 
Решение № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г.,  обн.  ДВ,  бр.  14  от 
17.02.2012 г.);

- Регистър на кандидатите за участие в изборите за кмет на 
кметство  (Приложение  №  41  от  изборните  книжа,  утвърдени  с 
Решение  № 1519-МИ  от  9  декември  2011  г.,  обн.  ДВ,  бр.  98  от 
13.12.2011 г.).

34.  Последователността  на  постъпването  на  документите 
определя поредността на вписване в регистъра на ОИК.
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35. За регистрацията на всеки кандидат за кмет на община и 
на кандидат за кмет на кметство ОИК взема отделно решение, което 
се вписва в съответния регистър по т. 33.

36.  Въз  основа  на  взетото  решение  за  регистрация  ОИК 
издава Удостоверение за регистриран кандидат за кмет (Приложение 
№ 58 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 
декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

X . Отказ за регистрация и заличаване на регистрация
37.  Общинската  избирателна  комисия  извършва  проверка 

дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за 
кметове и при установяване на непълноти дава указания и срок за 
отстраняването им. 

38. В случай че указанията по т. 37 не са изпълнени в срок, 
ОИК  отказва  да  регистрира  за  участие  в  изборите  съответните 
кандидати. Отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, 
ал. 3 от ИК.

39. При  отказ  за  регистрация  или  при  обявяване  на 
недействителност  на  регистрацията  на  кандидат  партията, 
коалицията от партии или местната коалиция може не по-късно от 
16 септември 2012 г. включително (20 дни преди изборния ден) да 
предложи за регистриране друг кандидат.

40. Когато някой от кандидатите почине или изпадне в трайна 
невъзможност  да  участва  в  изборите,  партията,  коалицията  от 
партии или местната  коалиция може да предложи нов кандидат в 
срок не по-късно от 16 септември 2012 г. включително. 

41.  Когато  ОИК  установи,  че  независим  кандидат  не  е 
подкрепен  от  изискуемия  брой  избиратели,  регистрацията  му  се 
заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния 
комитет. Заличаването може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 
26, ал. 8 от ИК.”
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В основанието е нанесен чл. 285, ал. 5 от Изборния кодекс, 
изискването за уседналост е също 6 месеца. Съотнесено към датата 
на изборите е 6 април 2012 г. Сроковете са запазени така, както са за 
участие  в  общите  местни  избори:  32  дни  за  регистрация  на 
кандидатите за кметове на общини и кметове на кметства, което е 4 
септември 2012 г. Останалите срокове: за проверка на подписката е 
29 дни – тук няма промяна,  както и 20 дни за  предлагане на нов 
кандидат по т. т. 39 и 40, което е 16 септември 2012 г. 

Решението е съобразено и с утвърдените от ЦИК с Решение 
№ 1519 нови изборни книжа, както и Приложение № 40 от регистъра 
на  ОИК на  кандидатите  за  кмет  на  община,  което  е  утвърдено  с 
Решение № 1521. И двете точки на 25 и 26. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Има  ли  въпроси  или 
предложения за корекции? Ако няма, който е съгласен с проекта за 
решение за регистрация на кандидатите за кметове в новите избори, 
моля да гласува. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17, против – няма. 
Имаме решение № 1894. 
Сега  ще  дам  думата  на  господин  Бойкинов  за  проекта  за 

отваряне на запечатано помещение. 
ВАЛЕНТИН  БОЙКИНОВ:  Проект  за  решение  относно 

искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват 
изборни книжа и материали от изборите,  произведени на 23 и 30 
октомври 2011 г.

„Постъпило е искане с вх. № 798 от 20.06.2012 г. на ЦИК от 
ОИК –Дългопол,  област  Варна,  за  разрешаване  разпечатването  на 
помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали 
от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г. Искането се 
прави във връзка с констатирано наводнение в подземния етаж на 
Общинска  администрация – Дългопол,  вследствие  на  което  са 
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наводнени помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и 
материали.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на 
ЦИК  достъпът  до  запечатаните  изборни  книжа  и  материали  в 
помещението, в което същите се съхраняват,  се извършва само по 
разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК. 

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на 
ЦИК  №  1098-ПВР/МИ  от  6  октомври  2011  г.  Централната 
избирателна комисия 

 Р Е Ш И:
 Разрешава  достъп  до  запечатаното  помещение,  в  което  се 

съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове 
на 23 и 30 октомври 2011 г. на ОИК – Дългопол, област Варна. 

Достъпът  да  се  осъществи  в  присъствието  на  поне  трима 
членове  на  общинската  избирателна  комисия,  предложени  от 
различни парламентарно представени партии и коалиции от партии 
и от партията, която има член в Европейския парламент, определени 
с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на 
определено  със  заповед  на  кмета  на  общината  служебно  лице  от 
общинската администрация. 

След отваряне на помещението същото задължително да се 
запечата  с хартиена лента и да се подпечата  с  восъчния печат на 
комисията  по  чл.  242,  ал.  7  от  ИК  от  избраните  членове  на 
общинската избирателна комисия. 

За  всяко  отваряне  на  помещението  се  съставя  протокол  в 
2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-
ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.” 

Колеги,  по  време  на  моето  дежурство  миналата  седмица 
постъпи  спешно  искане  във  връзка  с  констатирано  голямо 
наводнение  в  подземния  етаж  на  общинската  администрация  в 
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Дългопол, вследствие на което са наводнени помещенията, където се 
съхраняват изборни книжа и материали. Това беше спешно искане за 
разрешение да се отвори помещението за евентуално отстраняване 
на повредата и преместване на книжата в друго помещение. След 
мое свързване с председателя на ОИК той потвърди спешността на 
това искане и големия  проблем, който е възникнал. 

В  крайна  сметка  след  дебати  в  комисията  се  стигна  до 
решение да им дадем разрешение да отворят спешно помещението и 
да пренесат книжата, като аз се разбрах с него в понеделник да му 
изпратя  нашето  конкретно  решение.  Затова  сега  ви  докладвам 
проект  за  решение,  с  което  ние  одобряваме  отварянето  на 
помещението  без  да  потвърждаваме  действията.  Просто  даваме 
разрешение сега за нещо, което на практика се е случило предвид 
неговия неотложен характер към онзи момент. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  спомняте  си 
случая с общинската избирателна комисия в Дългопол, тъй като на 
20  юни  всички  бяхте  уведомени  по  телефона  относно  това,  че  е 
постъпило такова искане и за спешността на случая и от всеки от вас 
беше взето  становище относно  това  какво  счита,  че  трябва  да  се 
направи в случая. По моя информация всички членове на комисията 
с изключение на един са изразили съгласие с това дежурният член на 
ЦИК  да  разреши  по  телефона  чрез  разговор  с  членовете  на 
комисията  да  се  осъществи  достъпът  до  наводненото  помещение, 
тъй  като  ставаше  въпрос  наистина  за  спешен  случай.  В  момента 
формализираме акта,  с който сме разрешили отварянето,  тъй като 
става въпрос за достъп до изборни книжа. 

Ако  нямате  въпроси  или  забележки,  който  е  съгласен  с 
проекта за решение, моля да гласува. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16, против – няма. 
Имаме решение № 1895. 
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Преди  да  дам  думата  на  госпожа  Грозева  за  доклад,  бих 
искала да ви докладвам една покана за участие в кръгла маса, тъй 
като срокът за потвърждаване е 25 юни 2012 г., 17,00 ч. Бих искала 
преди крайния час да чуя становището ви по тази покана.  Ще ви 
изчета текста на поканата. Тя е от администрацията на президента, в 
частност  от  Милен  Любенов  –  секретар  по  вътрешна  политика. 
Отправена  е  до  мен  в  качеството  на  председател  на  Централната 
избирателна комисия. Текстът е следният: 

„От името  на  президента  на  Република  България  господин 
Росен Плевнелиев имам честта да ви поканя на Кръгла маса  на тема 
„Изборният процес – проблеми и решения”, която ще се проведе на 
27  юни  2012  г.  от  11,00  ч.  в  зала  №  342  в  сградата  на 
администрацията  на  президента.  Моля  да  потвърдите  вашето 
участие до 25 юни 2012 г.” 

След получаване на поканата Красимира Манолова – нашият 
технически  сътрудник,  се  свърза  с  господин  Любенов  за 
допълнителна информация,  от  когото  по нейни данни е  получила 
следната информация: в тази кръгла маса са поканени да участват 
представители на Министерския съвет, на министерствата, които са 
заети  с  организацията  на  изборите,  ръководителите  на 
парламентарните групи в Народното събрание, изборни експерти и 
представители на неправителствени организации. Поканата е за едно 
лице, като в случая е отправена до председателя на ЦИК и е заявено, 
че ако има пречка да присъства председателят, може да присъства и 
упълномощено от ЦИК лице. Относно формата на кръглата маса – 
това,  което  е  било  предоставено  като  информация  е,  че  всеки  от 
участниците  в  кратко  изложение  представя  виждането  на 
представляваната  организация  или  орган  относно  проблемите  в 
изборния  процес  –  цитирам  дословно,  след  което  се  провежда 
дискусия. Това е информацията, с която разполагам. Представям я 
пред  вас  във  вида,  в  който  ми  беше  докладвана  от  Красимира 
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Манолова.  Ще  моля  за  взимане  на  решение  относно  това  дали 
приемаме поканата дотолкова доколкото тя е отправена към мен, но 
не в лично качество, а в качеството на представляващ Централната 
избирателна комисия като неин председател. 

МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: С изключително цялото ми високо 
уважение  към  вас,  госпожо  председател  и  с  изразения  от  мен 
интерес да присъствам просто като слушател на тази кръгла маса, с 
цялото ми уважение към канцеларията на президента искам само да 
попитам:  в  случай  че  други  членове  на  комисията  –  в  случая  аз 
искам да присъствам, как ще стане забраната за това присъствие?

Изразявам  желанието  си  да  присъствам  и  ще  очаквам  с 
нетърпение да ми бъде отказано от канцеларията на президента да 
присъствам като слушател. Заявявам го най-официално в качеството 
си  на  заместник-председател  на  ЦИК.  Не  считам  за  много 
съществена тази кръгла маса – просто желая да присъствам  и да 
слушам.  Аз  нямам никакво  намерение  да  изразявам  каквото  и  да 
било становище. Подчертавам: бих искала да слушам. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги,  аз не мога да 
изразявам становище достъпът на кои лица,  освен поканените,  би 
бил  отказан  или  разрешен.  Ако  прецените,  можем  да  отправим 
запитване относно това дали е възможно допълнителни членове на 
Централната  избирателна  комисия  да  присъстват.  Непосредствено 
след получаването на поканата именно във връзка с това помолих 
техническият сътрудник да уточни кои са поканените лица, защото 
формално поканите се отправят към председателя на комисията като 
представляващо  лице,  но  това  не  винаги  означава,  че  те  са 
персонални или  че  има  ограничения  за  присъстващите.  Аз  лично 
нямам представа  за  големината  на зала № 342 и ви казвам какъв 
отговор  беше  получен.  Ако  желаете,  има  все  още  технологично 
време  и  затова  го  докладвам  сега,  да  възложим  на  техническия 
сътрудник  да  отправи  запитване  и  да  кажем,  че  има  желание 
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заместник-председателите  и  секретарят  на  комисията,  и  други 
членове разбира се,  да присъстват.  Информирам ви за  поканата и 
изцяло  от  компетентността  на  комисията  е  да  реши  как  ще 
процедира. Аз потвърждавам, че няма пречка да участвам. 

(Продължителни коментари и уточнения извън протокола.)
Аз   междувременно  бих  искала  да  ви  помоля  да  вземем 

решение относно това каква позиция ще бъде изразена от мен на 
тази  кръгла  маса,  като  аз  единственото  което  като  официална 
позиция  бих  могла  да  заема,  това  са  становищата,  които  ние 
официално  сме   изразили:  официално  сме  изпратили  писмо  до 
Народното  събрание  относно  частичните  избори,  официално  сме 
изпратили  становище  до  Министерството  на  външните  работи 
относно препоръките по доклада на ОССЕ. Имаме доклад относно 
дейността  на  комисията  в  една  част  от  който  сме  засегнали 
проблемите с изборния процес  по време на общите избори, както и 
всички останали решения на комисията. Аз ще се придържам към 
тези официални решения. 

Има ли някой против относно това да участва представител 
на ЦИК в кръглата маса? 

РУМЯНА  СИДЕРОВА:  Аз  считам,  че  председателят  на 
комисията  трябва  да  участва  в  кръглата  маса  и  да  заеме  тези 
становища, които комисията е вземала и по които нямаме спорни 
въпроси като становище на комисията. А ако се повдигнат такива и 
нямаме единно мнение, може да се каже, че комисията няма единно 
становище или не е обсъдила този въпрос. Не се противопоставям в 
момента да се направи запитване дали може още някой да присъства 
заедно с председателя. Считам, че  това трябва да се направи сега, 
защото времето тече. Това е моето мнение. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Желанието на госпожа 
Мусорлиева да присъства не противоречи на заявеното от госпожа 
Сидерова  относно  това  да  съберем  информация  за  обективната 
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възможност за лицата, които могат да присъстват. Бих искала след 
като получим информацията,  комисията да вземе решение кой ще 
участва в кръглата маса  и с какви пълномощия. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Считам, че комисията трябва да 
бъде  представлявана  от  председателя  и  неслучайно  тук  дори  ще 
упълномощим председателя какво да каже и не го упълномощаваме 
да  говори  извън  това,  което  дискутирахме  –  становищата  и 
въпросите  засегнати  в  тях.  От  тази  гледна  точка  дори  да  има 
възможност друг да участва, считам, че тогава би трябвало всичките 
21 члена да участват в тази среща, защото сме колективен орган. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  ако  сте 
съгласни,  да  възложим  на  техническия  сътрудник  Красимира 
Манолова  да  отправи  запитване  на  телефоните  за  връзка:  дали  е 
възможно да участват допълнителни представители на Централната 
избирателна комисия. 

Който е  съгласен  да  възложим на  Красимира Манолова  да 
отправи запитване и да събере информация, моля да гласува. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11, против – 2. 
Имаме решение. (Коментари и уточнения извън протокола.)
Да си продължим работата – заповядайте, госпожо Грозева. 
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Уважаеми  колеги,  ще  ви  докладвам 

решения за възнаграждения на членовете на общински избирателни 
комисии. 

Проект за решение относно   възнагражденията на членовете 
на  ОИК  и  СИК  за  произвеждане  на  частичен  избор  за  кмет  на 
кметство Рогозче, община Джебел, област Кърджали, на 7 октомври 
2012 г.

«На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, 
чл. 280,  т.  10  и  11  от  Изборния  кодекс  и  Указ  № 225  от  12  юни 
2012 г.  (обн.,  ДВ,  бр.  46  от  19.06.2012  г.)  на  Президента  на 
Република България Централната избирателна комисия 
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Р Е Ш И:
1. Определя  еднократно  възнаграждение  на  членовете  на  

ОИК – Джебел, област Кърджали, за подготовка и произвеждане на 
частичен избор за кмет на кметство Рогозче, община Джебел, област 
Кърджали, на 7 октомври 2012 г., включително и за втори тур, както 
и за предаване на изборните книжа, както следва: 

Председател - 540 лева 
Заместник-председател - 486 лева 
Секретар - 486 лева 
Член - 459 лева 
2. Определя  еднократно  възнаграждение  на  членовете  на  

СИК за  произвеждане  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 
кметство Рогозче, община Джебел, област Кърджали, на 7 октомври 
2012 г., както следва: 

Председател - 32 лева 
Заместник-председател - 30 лева 
Секретар - 30 лева 
Член - 28 лева 
3. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК се 

изплаща ново възнаграждение  в  размерите  по т.  2  от  настоящото 
решение. 

4. Възнагражденията  на  ОИК  и  СИК  са  за  сметка  на 
общинския  бюджет  и  не  се  облагат  с  данъци  по  ЗДДФЛ. 
Осигурителните  вноски  по  Кодекса  за  социално  осигуряване  и 
Закона  за  здравното  осигуряване  са  за  сметка  на  републиканския 
бюджет.»

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 
предложения проект за решение, моля да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма. 
Имаме решение № 1896. 
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ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващият  проект  за  решение  е 
относно възнагражденията  на  членовете  на  ОИК  и  СИК  за 
произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Горна Студена, 
община Свищов, област Велико Търново, на 7 октомври 2012 г.

«На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, 
чл. 280,  т.  10  и  11  от  Изборния  кодекс  и  Указ  № 227  от  12  юни 
2012 г.  (обн.,  ДВ,  бр.  46  от  19.06.2012  г.)  на  Президента  на 
Република България Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
1. Определя  еднократно  възнаграждение  на  членовете  на  

ОИК –  Свищов,  област  Велико  Търново,  за  подготовка  и 
произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Горна Студена, 
община  Свищов,  област  Велико  Търново,  на  7 октомври  2012  г., 
включително  и  за  втори  тур,  както  и  за  предаване  на  изборните 
книжа, както следва: 

Председател - 540 лева 
Заместник-председател - 486 лева 
Секретар - 486 лева 
Член - 459 лева 
2. Определя  еднократно  възнаграждение  на  членовете  на  

СИК за  произвеждане  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 
кметство Горна Студена, община Свищов, област Велико Търново, 
на 7 октомври 2012 г., както следва: 

Председател - 32 лева 
Заместник-председател - 30 лева 
Секретар - 30 лева 
Член - 28 лева 
3. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК се 

изплаща ново възнаграждение  в  размерите  по т.  2  от  настоящото 
решение. 
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4. Възнагражденията  на  ОИК  и  СИК  са  за  сметка  на 
общинския  бюджет  и  не  се  облагат  с  данъци  по  ЗДДФЛ. 
Осигурителните  вноски  по  Кодекса  за  социално  осигуряване  и 
Закона  за  здравното  осигуряване  са  за  сметка  на  републиканския 
бюджет.»

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 
предложения проект за решение, моля да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма. 
Имаме решение № 1897. 
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Следващият  проект  за  решение  е 

относно възнагражденията  на  членовете  на  ОИК  и  СИК  за 
произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Доброплодно, 
община Ветрино, област Варна, на 7 октомври 2012 г.

«На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, 
чл. 280,  т.  10  и  11  от  Изборния  кодекс  и  Указ  № 226  от  12  юни 
2012 г.  (обн.,  ДВ,  бр.  46  от  19.06.2012  г.)  на  Президента  на 
Република България Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
1. Определя  еднократно  възнаграждение  на  членовете  на  

ОИК –  Ветрино,  област  Варна,  за  подготовка  и  произвеждане  на 
частичен избор за кмет на кметство Доброплодно, община Ветрино, 
област Варна,  на 7 октомври 2012 г.,  включително и за втори тур, 
както и за предаване на изборните книжа, както следва: 

Председател - 540 лева 
Заместник-председател - 486 лева 
Секретар - 486 лева 
Член - 459 лева 
2. Определя  еднократно  възнаграждение  на  членовете  на  

СИК за  произвеждане  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 
кметство  Доброплодно,  община  Ветрино,  област  Варна,  на 
7 октомври 2012 г., както следва: 
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Председател - 32 лева 
Заместник-председател - 30 лева 
Секретар - 30 лева 
Член - 28 лева 
3. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК се 

изплаща ново възнаграждение  в  размерите  по т.  2  от  настоящото 
решение. 

4. Възнагражденията  на  ОИК  и  СИК  са  за  сметка  на 
общинския  бюджет  и  не  се  облагат  с  данъци  по  ЗДДФЛ. 
Осигурителните  вноски  по  Кодекса  за  социално  осигуряване  и 
Закона  за  здравното  осигуряване  са  за  сметка  на  републиканския 
бюджет.»

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 
предложения проект за решение, моля да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма. 
Имаме решение № 1898. 
ИВАНКА  ГРОЗЕВА:  Проект  за  решение 

относно възнагражденията  на  членовете  на  ОИК  и  СИК  за 
произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Батак, община 
Павликени, област Велико Търново, на 30 септември 2012 г.

«На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, 
чл. 280,  т.  10  и  11  от  Изборния  кодекс  и  Указ  № 224  от  12  юни 
2012 г.  (обн.,  ДВ,  бр.  46  от  19.06.2012  г.)  на  Президента  на 
Република България Централната избирателна комисия 

 Р Е Ш И:
 1. Определя  еднократно  възнаграждение  на  членовете  на  

ОИК –  Павликени,  област  Велико  Търново,  за  подготовка  и 
произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Батак, община 
Павликени,  област  Велико  Търново,  на  30  септември  2012  г., 
включително  и  за  втори  тур,  както  и  за  предаване  на  изборните 
книжа, както следва: 
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Председател - 540 лева 
Заместник-председател - 486 лева 
Секретар - 486 лева 
Член - 459 лева 
2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  

СИК за  произвеждане  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 
кметство Батак, община Павликени, област Велико Търново, на 30 
септември 2012 г., както следва: 

Председател - 32 лева 
Заместник-председател - 30 лева 
Секретар - 30 лева 
Член - 28 лева 
3. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК се 

изплаща ново възнаграждение  в  размерите  по т.  2  от  настоящото 
решение. 

4. Възнагражденията  на  ОИК  и  СИК  са  за  сметка  на 
общинския  бюджет  и  не  се  облагат  с  данъци  по  ЗДДФЛ. 
Осигурителните  вноски  по  Кодекса  за  социално  осигуряване  и 
Закона  за  здравното  осигуряване  са  за  сметка  на  републиканския 
бюджет.»

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 
предложения проект за решение, моля да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма. 
Имаме решение № 1899. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Проект за решение относно определяне 

на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от 
Изборния кодекс при произвеждане на частичен избор за  кмет на 
кметство Хърлец,  община Козлодуй, област Враца,  на 7 октомври 
2012 г. и евентуален втори тур.

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 280 от Изборния 
кодекс Централната избирателна комисия
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РЕШИ:
1. На лицата, включени в състава на комисията по чл. 242, 

ал. 7 от ИК, за времето, необходимо за обучението и за работата й в 
комисията  по  приемане  на  бюлетините,  екземплярите  от 
протоколите,  предназначени  за  общинската  администрация,  и 
останалите  книжа  и  материали  се  заплаща  еднократно 
възнаграждение, както следва:

Председател: 15,00 лева
Заместник-председател: 12,00 лева
Секретар: 12,00 лева
Член: 10,00 лева

2.  Възнаграждението,  определено  в  т.  1  от  настоящото 
решение, се заплаща на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от 
ИК и при произвеждане на втори тур на изборите  на 7 октомври 
2012 г.

3. Възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, 
ал. 7 от ИК са за сметка на общинския бюджет.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 
предложения проект за решение, моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 
Имаме решение № 1900. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Проект за решение относно определяне 

на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от 
Изборния кодекс при произвеждане на частичен избор за  кмет на 
кметство Рогозче, община Джебел, област Кърджали, на 7 октомври 
2012 г. и евентуален втори тур.  

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 280 от Изборния 
кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:
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1. На лицата, включени в състава на комисията по чл. 242, 
ал. 7 от ИК, за времето, необходимо за обучението и за работата й в 
комисията  по  приемане  на  бюлетините,  екземплярите  от 
протоколите,  предназначени  за  общинската  администрация,  и 
останалите  книжа  и  материали  се  заплаща  еднократно 
възнаграждение, както следва:

Председател: 15,00 лева
Заместник-председател: 12,00 лева
Секретар: 12,00 лева
Член: 10,00 лева

2.  Възнаграждението,  определено  в  т.  1  от  настоящото 
решение, се заплаща на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от 
ИК и при произвеждане на втори тур на изборите  на 7 октомври 
2012 г.

3. Възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, 
ал. 7 от ИК са за сметка на общинския бюджет.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 
предложения проект за решение, моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 
Имаме решение № 1901. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Проект за решение относно определяне 

на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от 
Изборния кодекс при произвеждане на частичен избор за  кмет на 
кметство Горна Студена, община Свищов, област Велико Търново, 
на 7 октомври 2012 г. и евентуален втори тур. 

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 280 от Изборния 
кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. На лицата, включени в състава на комисията по чл. 242, 

ал. 7 от ИК, за времето, необходимо за обучението и за работата й в 
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комисията  по  приемане  на  бюлетините,  екземплярите  от 
протоколите,  предназначени  за  общинската  администрация,  и 
останалите  книжа  и  материали  се  заплаща  еднократно 
възнаграждение, както следва:

Председател: 15,00 лева
Заместник-председател: 12,00 лева
Секретар: 12,00 лева
Член: 10,00 лева

2.  Възнаграждението,  определено  в  т.  1  от  настоящото 
решение, се заплаща на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от 
ИК и при произвеждане на втори тур на изборите  на 7 октомври 
2012 г.

3. Възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, 
ал. 7 от ИК са за сметка на общинския бюджет.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 
предложения проект за решение, моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 
Имаме решение № 1902. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Проект за решение относно определяне 

на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от 
Изборния кодекс при произвеждане на частичен избор за  кмет на 
кметство  Доброплодно,  община  Ветрино,  област  Варна,  на  7 
октомври 2012 г. и евентуален втори тур. 

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 280 от Изборния 
кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. На лицата, включени в състава на комисията по чл. 242, 

ал. 7 от ИК, за времето, необходимо за обучението и за работата й в 
комисията  по  приемане  на  бюлетините,  екземплярите  от 
протоколите,  предназначени  за  общинската  администрация,  и 
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останалите  книжа  и  материали  се  заплаща  еднократно 
възнаграждение, както следва:

Председател: 15,00 лева
Заместник-председател: 12,00 лева
Секретар: 12,00 лева
Член: 10,00 лева

2.  Възнаграждението,  определено  в  т.  1  от  настоящото 
решение, се заплаща на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от 
ИК и при произвеждане на втори тур на изборите  на 7 октомври 
2012 г.

3. Възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, 
ал. 7 от ИК са за сметка на общинския бюджет.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 
предложения проект за решение, моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 
Имаме решение № 1903.
ИВАНКА ГРОЗЕВА: Проект за решение относно определяне 

на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от 
Изборния кодекс при произвеждане на частичен избор за  кмет на 
кметство Батак, община Павликени, област Велико Търново, на 30 
септември 2012 г. и евентуален втори тур. 

„На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 280 от Изборния 
кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. На лицата, включени в състава на комисията по чл. 242, 

ал. 7 от ИК, за времето, необходимо за обучението и за работата й в 
комисията  по  приемане  на  бюлетините,  екземплярите  от 
протоколите,  предназначени  за  общинската  администрация,  и 
останалите  книжа  и  материали  се  заплаща  еднократно 
възнаграждение, както следва:

Председател: 15,00 лева
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Заместник-председател: 12,00 лева
Секретар: 12,00 лева
Член: 10,00 лева

2.  Възнаграждението,  определено  в  т.  1  от  настоящото 
решение, се заплаща на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от 
ИК и при произвеждане на втори тур на изборите  на 7 октомври 
2012 г.

3. Възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, 
ал. 7 от ИК са за сметка на общинския бюджет.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 
предложения проект за решение, моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 
Имаме решение № 1904. 
ИВАНКА ГРОЗЕВА: И последния проект за решение, който 

ви  предлагам,  е  за  определяне  възнагражденията  на  членовете  на 
ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство 
Хърлец, община Козлодуй, област Враца, на 7 октомври 2012 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, 
чл. 280,  т.  10  и  11  от  Изборния  кодекс  и  Указ  № 228  от  12  юни 
2012 г.  (обн.,  ДВ,  бр.  46  от  19.06.2012  г.)  на  Президента  на 
Република България Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И:
1. Определя  еднократно  възнаграждение  на  членовете  на  

ОИК – Козлодуй,  област  Враца,  за  подготовка  и произвеждане на 
частичен  избор  за  кмет  на  кметство  Хърлец,  община  Козлодуй, 
област Враца,  на 7 октомври 2012 г.,  включително и за втори тур, 
както и за предаване на изборните книжа, както следва: 

Председател - 540 лева 
Заместник-председател - 486 лева 
Секретар - 486 лева 
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Член - 459 лева 
2. Определя  еднократно  възнаграждение  на  членовете  на  

СИК за  произвеждане  на  частичен  избор  за  кмет  на  кметство 
кметство Хърлец,  община Козлодуй, област Враца,  на 7 октомври 
2012 г., както следва: 

Председател - 32 лева 
Заместник-председател - 30 лева 
Секретар - 30 лева 
Член - 28 лева 
3. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК се 

изплаща ново възнаграждение  в  размерите  по т.  2  от  настоящото 
решение. 

4. Възнагражденията  на  ОИК  и  СИК  са  за  сметка  на 
общинския  бюджет  и  не  се  облагат  с  данъци  по  ЗДДФЛ. 
Осигурителните  вноски  по  Кодекса  за  социално  осигуряване  и 
Закона  за  здравното  осигуряване  са  за  сметка  на  републиканския 
бюджет.”

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 
предложения проект за решение, моля да гласува. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма. 
Имаме решение № 1905. 
Колеги,  давам  думата  на  госпожа  Солакова  да  докладва 

проект  за  анекс  за  изменение  и  допълнение  на  Тристранното 
споразумение. Предисторията на подготовката на този проект е, че 
миналата  седмица  се  проведе  среща  с  главния  секретар  на 
Народното  събрание  господин  Иван  Славчов,  заместник-главния 
секретар госпожа Надя Бонева, главния секретар на Министерския 
съвет  господин  Росен  Желязков,  госпожа  Веска  Янева  и  госпожа 
Лилия  Иванова.  Бяхме  уведомени  относно  възможностите  на 
Народното събрание за продължаване на срока на споразумението и 
престоя на ЦИК в сградата на Народното събрание. 
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Давам възможност на госпожа Солакова да изложи фактите. 
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги,  във връзка с изтичането на 

срока си спомняте, че отправихме писмо до Министерския съвет и 
до Народното събрание с предложение за провеждане на среща. В 
отговор на нашето писмо се получи предложение от Министерския 
съвет и аз ви го докладвах на предишното заседание, с вх. № от 12 
юни  2012  г.  В  писмото  главният  секретар  направи  конкретни 
предложения  за  изменение  и  допълнение  на  тристранното 
споразумение, като едното предложение обхващаше частта относно 
материално-техническото  обезпечаване  от  Министерския  съвет,  а 
именно да отпадне клаузата за предоставяне на коли от НСО – това е 
т.  2.6.  от  тристранното  споразумение,  а  в  т.  2.7.  –  относно 
осигуряването  на  канцеларски  материали,  Министерският  съвет 
направи предложение за добавяне на едно ново изречение в т. 2.7. в 
смисъл:  „В  случаите,  когато  са  проведени  централизирани 
обществени поръчки от Централния орган за обществени поръчки, 
осигуряването  на  материалите  е  в  количество  и  по  видове, 
съответстващи на предварително заявените от ЦИК.”

Спомняте  си,  че  ние  направихме  заявки  във  връзка  с 
провеждането  на  централизирани  обществени  поръчки  и  в  тази 
връзка  вече  дори  имаме  и  информация  за  сключен  договор  за 
канцеларски материали и хартия, който договор е от 22 юни т.г. със 
срок  на  действие  до  края  на  2013  г.  и  в  този  случай  и  от 
Министерския  съвет  също ни обръщат  внимание,  че  трябва  да  се 
съобразим  с  предварително  подадените  заявки  за  канцеларски 
материали и хартия. Това е законово изискване и ние няма как да не 
приемем  предложението  на  главния  секретар  на  Министерския 
съвет. 

Във  връзка  със  срока  на  тристранното  споразумение  от 
Народното събрание получихме писмо, адресирано до председателя 
на ЦИК и до главния секретар на МС, с вх. № 810 от 22 юни 2012 г. 
В  това  писмо  главният  секретар  на  Народното  събрание  ни 
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уведомява, че имат готовност за продължаване на споразумението до 
31 октомври 2012 г. 

И по време на срещата стана ясно, че се провежда обществена 
поръчка  за  строително-монтажни  работи  във  връзка  с 
реконструкцията на зала „Света София” и за изграждането на зала за 
народните  представители,  за  провеждане  на  заседанията  на 
Народното  събрание.  Предвижда  се  в  сроковете,  които  са  за 
изготвянето на идейния проект, на работния проект впоследствие и 
сключването на договора,  някъде ноември-декември да се сключи 
договорът за строително-монтажните работи, поради което главният 
секретар  ни  уведомява,  че  строително-монтажните  работи  ще 
засегнат и пространствата около залата и удължаване на срока на 
споразумението след 31 октомври 2012 г. няма да бъде възможно. 
Счита,  че  до  този  срок  може  да  се  продължи  тристранното 
споразумение. 

Проектът  на  анекс,  който  предлагам  на  вашето  внимание, 
обхваща точно тези докладвани точки.

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Официалното 
становище на Министерския съвет от проведената среща е, че след 
като  те  се  запознаят  със  становището  на  Народното  събрание 
относно необходимостта да бъдат освободени помещенията, които 
ние  заемаме  в  сградата  на  Народното  събрание,  те  ще  изпълнят 
ангажимента  си  да  ни  обезпечат  със  сграда.  Това  е  официалното 
становище на Министерския съвет. На този етап те заявиха, че нямат 
готовност  да  обсъждат  този  вариант,  тъй  като  сега  разбират,  че 
срокът до който можем да останем тук, е 31 октомври 2012 г. Това е 
официално като становище на господин Желязков. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Да  допълня.  Във  връзка  с  това 
неговото  предложение  беше  Централната  избирателна  комисия 
официално да изпрати писмо до главния секретар на Министерския 
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съвет  като  посочи  необходимостта   от  съответна  площ.  Най-вече 
става  въпрос  за  посочване  не  толкова  на  работни  помещения,  в 
които да работят членовете на ЦИК и зала в която да се провеждат 
заседанията на комисията,  колкото да се посочи площта,  на която 
сега  са  разположени  складовете,  в  които  се  съхраняват  изборни 
книжа и материали, които не подлежат към настоящия момент на 
предаване на Централния държавен архив, тъй като в крайна сметка 
при  строително-монтажните  работи  тези  помещения,  които  се 
намират като прилежаща площ към зала „Света София” трябва да 
бъдат  освободени.  Ние  ще  изготвим  такова  писмо,  като  посочим 
изрично площта, на която са разположени складовете. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Не е само това. Аз считам, че когато 
ние готвим това предложение и искане до Министерския съвет, ние 
трябва да посочим и обстоятелството,  че на нас през м. юли най-
късно до м. септември 2013 г. ще ни трябват площи и помещения за 
работа  на  преброителя,  както  и  за  приемане  на  изборни книжа и 
материали от 31 районни избирателни комисии за произвеждането 
на  парламентарни избори.  Така  че  това,  което  трябва  да  ни  бъде 
осигурено,  трябва  да  бъде  съобразено  и  с  тези  необходимости. 
Досега  ние  сме  съвместявали  с  Народното  събрание  и  с 
обстоятелството,  че  залата  не  е  била  използвана  за  нуждите  на 
Народното  събрание.  Тя  е  била  използвана  за  други  по-свободни 
мероприятия и то много инцидентно. 

При  едно  наше  постоянно  базиране  тези  необходимости 
трябва  да  бъдат  задължително  отчетени,  защото  иначе  това  би 
довело до провал на отчитане на изборните резултати. Ние трябва да 
имаме  необходимите  площи. Знаете, че площта на балкона винаги 
се използва за изчислителния център и тя трябва да се включи. Плюс 
още  една  такава  площ  за  позициониране  на  ръководството  и  на 
централните  компютри на  преброителя.  Плюс това  трябва  да  има 
площ за идването и приемането на районните избирателни комисии. 
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Тази площ дори трябва да е пригодена за приемане на общинските 
избирателни  комисии,  защото  позиционирането  не  трябва  да  е 
временна, палиативна мярка. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Именно  във  връзка  с 
това работната група 1.7. трябва да се събере и да прецени всички 
предложения,  като изготвим едно мотивирано предложение,  което 
максимално бързо да изпратим на Министерския съвет,  защото аз 
лично  изключително  се  притеснявам  в  крайния  момент  да  се 
извършва каквото и да било преместване и нещата да се оставят за 
последния  момент.  Затова  бих  помолила  работната  група 
максимално бързо да изготви проекта за писмо. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Искам само да изтъкна, че главният 
секретар на Министерския съвет знае за тази необходимост и той 
изрично заяви, че точно тази необходимост и фактът, че следващата 
година  предстоят  редовни  парламентарни  избори,  налага  не 
временно решаване на проблема,  а  едно трайно решаване като се 
има предвид, че през 2013 г. са парламентарните избори, след това 
предстоят и други и с оглед на това,  че Централната избирателна 
комисия  следва  да  има  възможност  както  да  приема,  така  и  да 
провежда заседанията си . Не би могло да се мисли за решение в 
друга отдалечена сграда да се приемат документите, а самата ЦИК 
да се помещава далеч от нея. 

Във  връзка  с  това  имат  намерението  да  направят  всичко 
възможно за трайно решаване на въпроса. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние тази база вече няма да можем да 
я  използваме,  защото залата  ще стане зала  за  заседания  и всичко 
около нея ще бъде с режима на Народното събрание, няма да е вече с 
този свободен режим, който е в момента и изобщо няма да може да 
се използва. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Колеги, чухте доклада 
на госпожа Солакова за анекс към споразумението. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам да гласуваме проект на 
решение  за  одобряване  на  текста  на  анекс  и  комисията  да 
упълномощи председателя и секретаря да подпишат този анекс, като 
предварително  сме  се  уточнили,  че  в  спешен  порядък  ще 
съгласуваме, като изпратим текста на анекса по електронната поща 
на двете институции. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  ли 
въпроси  относно  проекта?  Тоя  по  същество  възпроизвежда 
тристранното споразумение с корекциите, които госпожа Солакова 
докладва. Имате ли забележки, предложения за корекции? 

Ако няма, който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15, против – няма. 
Имаме  решение  за  сключване  на  анекс  за  изменение  и 

допълнение  на  тристранното  споразумение  и  такова,  с  което  се 
упълномощават  председателят  и  секретарят  на  комисията  да  го 
подпишат. 

Колеги, чухте това, което Красимира Манолова каза. Тя се е 
свързала  с  господин  Любенов  по  телефона  и  той  е  казал,  че  е 
получил имейл от госпожа Мусорлиева със запитване дали може да 
присъства,  и  отговорът  е  „да”.  (Коментари  и  уточнения  извън 
протокола.)

Колеги,  чухте  какво  е   заявил  господин Любенов,  чухте  и 
каква  кореспонденция  е  проведена  между  госпожа  Мусорлиева  и 
господин  Любенов.  Бих  помолила  комисията  да  вземе  решение 
относно участието в кръглата маса от моя страна, тъй като поканата 
е  отправена  до  мен,  респективно  участието  на  всички  останали 
членове - ако някой друг желае, да заяви, и относно пълномощията, 
които  в  случай  че  комисията  вземе  решение  да  участвам,  ще  ми 
бъдат  предоставени.  Аз  лично  намирам  това  за  изключително 
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отговорен  ангажимент  и  с  присъствието  си  ще  ангажирам цялата 
комисия. Затова считам, че е редно да има решение на ЦИК. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз предлагам да вземем решение на 
кръглата маса ЦИК да бъде представлявана от председателя, която 
ще  вземе  становище  по  поставените  въпроси,  каквито  са 
становищата  на  комисията,  обективирани  в  нейните  решения  и 
становища,  които  е  давала  по  различни  въпроси.  Госпожа 
Мусорлиева отива на собствено основание.  Нашето решение е,  че 
представител на ЦИК е председателят.  Така е редно според мене. 
Мария,  считам,  че си сгрешила,  като си направила предварително 
искане преди ние да дадем официалния си отговор. 

КРАСИМИР КАЛИНОВ: Аз знам вече за какво ще се говори 
по точки. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Аз нямам предоставен 
дневен ред и никаква друга информация. 

МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Аз  също  знам  за  какво  ще  се 
говори. В така отправената покана до ЦИК не пише никакви бройки, 
никакви членове. Пише само и единствено: ще има кръгла маса, за 
контакт господин Милен Любенов. Последното изречение е: „Моля 
да заявите участието си.”  Тъй като аз  лично считам след като ви 
уведомих, че желая да присъствам и  ще направя всичко възможно в 
дадения ми срок да участвам. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Аз  първо  възразявам 
срещу това да бъда поставена в такава позиция. Всички сме членове 
на ЦИК, няма частни лица. Това е покана, отправена до мен като 
председател на комисията. Ако комисията реши, че аз не трябва да 
отида, а някой друг трябва да отиде, това е едно. Ако аз кажа, че не 
мога  да  отида  –  това  е  друго.  При  положение,  че  госпожа 
Мусорлиева по нейна преценка е провела тази комуникация, аз бих 
ви предложила на тази кръгла маса да присъстват всички заместник-
председатели плюс секретаря госпожа Солакова и считам, че с това 
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разширяване на формата аз вече нямам позиция, в която отивам аз 
като  председател  на  комисията  официално,  и  отива  госпожа 
Мусорлиева,  която  освен  член  е  и  заместник-председател  като 
частно  лица.  За  мен  такъв  протокол  няма,  такъв  формат  няма.  И 
започвам да се чудя чисто протоколно в какво участвам, от чие име 
участвам  и  какво  становище  да  изразявам.  Разбира  се  това  не 
ограничава възможността и желанието на всички останали членове 
също да го направят. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Госпожо председател, възразявам 
срещу този подход. Считам, че Централната избирателна комисия, 
както и всички други избирателни комисии, се представлява от едно 
лице.  Законът  казва  кое  е  то  –  председателят.  Възразявам  срещу 
делението на заместник-председатели и членове. Всички ние имаме 
равни права  и  е  безспорно,  че  ако в  частното  си  качество  бъдем 
разглеждани, никой няма да ни покани там. Там  канят ЦИК, защото 
е  такъв орган,  там канят  председателя  на ЦИК именно в това му 
качество.  Без  значение,  че  се  нарича Красимира  Медарова,  преди 
това  е  бил  друг,  след  това  ще  има  друг.  Аз  не  виждам  частно 
качество  на  член  на  ЦИК.  Неслучайно,  колеги,  сме  си  избрали 
говорители само те да говорят, защото никой от нас не си е позволил 
в частното си качество да говори нито пред медии, нито да взима 
каквито и да било становища. Всеки държи да бъде в една или друга 
степен  анонимен  точно  с  тази  цел  –  да  може  да  не  ангажира 
мнението  на  комисията  след  като  се  изкаже  и  под  неговото  име 
пише „член на ЦИК”. 

Продължавам  да  поддържам  становището  си,  че  само 
председателят  трябва да отиде.  Ако някой друг може да отиде на 
тази  среща   -  нека  да  отиде,  ние  не  можем  да  го  спрем,  но 
единствено и само председателят  трябва  да  отиде и да  говори от 
наше име. 
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МАРИЯ  МУСОРЛИЕВА:  Започнах  разговора  с  вас  по 
следния  начин:  Уважаеми  колеги,  желая  да  присъствам  на  тази 
кръгла  маса  в  качеството  си  на  слушател.  Вие  хванахте  една 
дискусия – ОК. Единственото което казах е, че ще направя всичко 
възможно да присъствам и ще очаквам с нетърпение отказ. Такъв не 
получих. Получих отговор на желанието си: Заповядай, ела…

Нито  искам  представителни  функции,  нито  нищо.  Изявих 
желанието си,  попитах половин час преди това и ви казах,  че ще 
направя всичко възможно да присъствам и ще очаквам писмен или 
друг отказ. Такъв не получих, слава Богу. (Коментари и уточнения 
извън протокола.)

ПРЕДС.  КРАСИМИРА МЕДАРОВА:  Колеги,  имате  думата 
за предложения. 

ОБАЖДАТ СЕ: Да гласуваме. 
ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Който  е  съгласен  с 

предложението на госпожа Сидерова, моля да гласува. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 , против – 3.  
Имаме решение. 
Искам  да  изкажа  особено  мнение.  Считам,  че  член  на 

Централната избирателна комисия не може да присъства на кръгла 
маса, на която са поканени членове на ЦИК като такива в частно 
качество. 

И също съвсем официално искам да заявя, че след като един 
заместник-председател  на  комисията  присъства,  според  мен  това 
предполага  присъствие  и на  останалите  заместник-председатели  и 
секретаря на комисията като минимум представителство от страна 
на  ЦИК,  без  това  да  изключва  участието  и  на  други  членове  на 
комисията.  Правя  официално  предложение  комисията  да 
упълномощи заместник-председателите и секретаря,  както и всеки 
член, който изяви желание, да участват в кръглата маса, за която е 
получената  покана.  Считам,  че  това  е  изключително  отговорно 
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мероприятие. Това е първото публично мероприятие от такъв ранг, 
където  се  очаква  представителство  на  Централната  избирателна 
комисия. 

Който е съгласен, моля да гласува. Ако е необходимо, ще се 
съгласува отново. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 4, против – 12. 
Предложението не се приема. 
Продължаваме нататък с дневния ред. 
Заповядайте,  господин  Христов,  да  докладвате  жалбата  и 

упълномощавам госпожа Андреева да води заседанието. 
ВЛАДИМИР ХРИСТОВ:  Основният аргумент в  жалбата е, 

че няма надлежно представителство на политическа партия „СДС”. 
Твърди се,  че  лицето,  което представлява  политическата  партия в 
коалицията,  е лице,  което е чуждо на общинската организация на 
СДС  в  Белоградчик,  поради  което  решението  на  ОИК  е 
незаконосъобразно. Жалбата е от общинската организация на СДС в 
Белоградчик,  подписана  от  председател  и  секретар  и  е  срещу 
решението за регистриране на кандидатската листа на коалиция „На 
чисто”, в която влизат „СДС” и „Гергьовден”. С допълнителна молба 
е приложена извадка от устава на СДС.

При  проверката  за  допустимост  разкрих,  че  жалбата  е 
просрочена, тъй като оспорваното решение е поставено на таблото 
на 15 юни  в 18,00 ч. и е свалено на 19 юни в 9,00 ч. Жалбата е с вх. 
№ 37 от 20 юни в 10,15 ч.,  когато е изтекъл тридневният срок за 
обжалване.  Поради това ви предлагам диспозитив,  че ЦИК оставя 
жалбата без разглеждане с горните аргументи. 

Уважаеми колеги, предлагам ви проект за решение относно 
жалба  от  Общинската  организация  на  СДС  –  гр. Белоградчик, 
против решение № 204 от 15.06.2012 г. на Общинската избирателна 
комисия – Белоградчик, област Видин. 

89



„С жалба,  вх.  № 813 от 22.06.2012 г.  на ЦИК, подадена от 
Общинската организация на СДС – гр. Белоградчик, против решение 
№  204  от  15.06.2012  г.  на  Общинската  избирателна  комисия  – 
Белоградчик, с което е регистрирана кандидатската листа за участие 
в  изборите  за  общински  съветници  на  община  Белоградчик  от 
местна коалиция „НА ЧИСТО” в изборите на 22 юли 2012 г.

Основното  оплакване  на  жалбоподателя  е,  че  оспореното 
решение  е  незаконосъобразно,  тъй  като  представляващият 
политическа  партия  „СДС”  Генади  Велков  не  е  надлежно 
оправомощен  да  извърши  съответните  правни  действия  по 
регистрация  на  местна  коалиция,  респективно  регистрация  на 
кандидатска листа.

Към жалбата са приложени заверени копия на: протокол № 
72 от 15.06.2012г. на ОИК – Белоградчик; заявление (Приложение № 
26 от изборните книжа) от местна коалиция от партии „НА ЧИСТО” 
за участие в изборите за общински съветници и кметове на 22 юли 
2012 г.;  решение от заседание на представителите на политически 
партии в община Белоградчик; образец от подписа на Надя Асенова 
Ангелова,  представляваща  местна  коалиция  „НА  ЧИСТО”; 
пълномощно от  Любен Любенов  Дилов в  полза  на  Надя  Асенова 
Ангелова  да  представлява  политическа  партия  „Движение 
Гергьовден” на територията на община Белоградчик; пълномощно от 
14.05.2012 г.,  издадено от Мартин Димитров Димитров в полза на 
Генади Петков Велков; удостоверение № 17 от 05.08.2011 г. на ЦИК 
за  регистрация  на  партия  „Движение  Гергьовден”  за  участие  в 
изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; 
удостоверение  №  30  от  08.08.2011  г.  на  ЦИК  за  регистрация  на 
партия  „Съюз на  демократичните  сили”  за  участие  в  изборите  за 
общински съветници и  кметове  на  23  октомври 2011  г.;  Решение 
№ 1810-МИ от 02.05.2012 г. на ЦИК за допускане на ПП „Движение 
Гергьовден”  за  участие  в  новия  избор  за  общински  съветници  в 

90



община Белоградчик, насрочен на 22 юли 2012 г.; Решение № 1808-
МИ  от  27.04.2012  г.  на  ЦИК  за  допускане  на  ПП  „Съюз  на 
демократичните  сили”  за  участие  в  новия  избор  за  общински 
съветници  в  община  Белоградчик,  насрочен  на  22  юли  2012  г.; 
протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „Движение 
Гергьовден”  от  26  юли 2011 г.;  препис-извлечение  от  решение  на 
Националния изпълнителен съвет на ПП „СДС”, взето на заседание, 
проведено на 12 юли 2011 г.;  препис-извлечение от стенографски 
протокол от заседание на Националния съвет на ПП „СДС” от 19 
юли 2011 г.; протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП 
„Движение Гергьовден” от 27 април 2012 г.; препис-извлечение от 
решение на Националния изпълнителен съвет на ПП „СДС”, взето на 
заседание,  проведено  на  28  февруари  2012  г.;  удостоверение  от 
„Банка ДСК” ЕАД за открита разплащателна сметка в „Банка ДСК” 
ЕАД,  филиал –  Белоградчик,  на  ПП  „Движение  Гергьовден”; 
предложение  за  регистриране  на  кандидатска  листа  (Приложение 
№ 42 от изборните книжа); решение от заседание на ръководството 
на  местна  предизборна  коалиция  „НА  ЧИСТО”  от  14.06.2012  г.; 
протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „Движение 
Гергьовден” от 31 май 2012 г. Допълнително на 25 юни 2012 г. от 
жалбоподателя  е  постъпила  молба,  с  която  по  преписката  като 
доказателство е приобщено извлечение от устава на ПП „СДС”.

Централната  избирателна  комисия,  след  като  се  запозна  с 
преписката,  извърши  служебна  проверка  по  допустимостта  на 
жалбата  и  установи,  че  същата  е  просрочена,  поради  което  е 
недопустима  за  разглеждане.  На  стр.  2  от  оспореното  решение  е 
отбелязано, че същото е обявено по реда на чл. 33, ал. 2 от Изборния 
кодекс на 15 юни 2012 г.  в 18,00 ч. Видно от входящия номер на 
жалбата същата е постъпила в ОИК – Белоградчик, на 20 юни 2012 г. 
в  10,15  ч.,  към  който  момент  е  бил  изтекъл  3-дневният  срок  за 
обжалване по чл. 33, ал. 3 от ИК.
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На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната 
избирателна комисия

Р Е Ш И:
Оставя без разглеждане жалба вх. № 813 от 22.06.2012 г. на 

ЦИК,  подадена  от  Общинската  организация  на  СДС –  гр. 
Белоградчик, против решение № 204 от 15.06.2012 г. на Общинската 
избирателна  комисия  –  Белоградчик,  с  което  е  регистрирана 
кандидатската листа за участие в изборите за общински съветници 
на  община  Белоградчик  от  местна  коалиция  „НА  ЧИСТО”  в 
изборите на 22 юли 2012 г.

Решението не подлежи на обжалване.”
МАЯ  АНДРЕЕВА:  Предложението  на  колегата  Христов  е 

поради просрочие жалбата  да бъде оставена без  разглеждане като 
недопустима. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12, против – няма. 
Решението се приема - № 1906-МИ. 
Обявявам 5 минути почивка, колеги. 

(След почивката.) 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Продължаваме. 
Предлагам  хронограмата  да  приемем  на  следващото  заседание. 
Също така и възнагражденията, защото стана късно. 

ЕЛЕНА МАРКОВА: Уважаеми колеги, аз няма да си оттегля 
проекта за решение, но ще ви го представя на следващото заседание 
с  подробна  справка  за  действията  на  общинската  избирателна 
комисия  в  Кюстендил  по  време  на  новия  избор  за  общински 
съветници. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Госпожа Солакова има 
думата. 
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги,  докладът  на  експертната 
комисия ще остане за следващото заседание предвид това, че трябва 
да гласуваме решение за приемане на работата на работната група, 
която ние приехме в малката зала.  Всички, които сте участвали в 
работни групи в малката зала, сте видели, че там се намират всички 
архивни единици, подготвени към настоящия момент.  В момента ви 
предлагам  само  възнагражденията  на  сътрудниците  и  на  двамата 
служители към Министерския съвет за м. юни. 

Предлагам  ви  да  гласуваме  възнагражденията  на 
сътрудниците и на двамата служители към Министерския съвет  в 
същия размер, както са били през м. май. 

С оглед на това, че Снежана Велкова е в отпуск и не знам до 
кога ще бъде, гласуваме и тя получава съразмерно на времето, ако се 
яви на работа, примерно от утрешна дата до края на месеца. 

ПРЕДС.  КРАСИМИРА  МЕДАРОВА:  Колеги,  чухте 
предложението за възнагражденията. Въпроси? – Няма. 

Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13, против – 1. 
Имаме решение и знаете, че от 1 юли до 15 септември 2012 г. 

влиза  в  сила  нашето  решение  за  трима  сътрудници  плюс 
машинописка. Те са направили вече график, разпределили са се, така 
че от 1 юли разполагаме с  четирима сътрудника и се надявам да 
няма  проблеми.  Тогава  отново  ще  поставим  въпроса  за 
възнагражденията. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като пропуските се оказа, 
че са със срок до 30 юни 2012 г., затова се налага да изпратим едно 
писмо.  Вече  сме  го  уточнили  с  главния  секретар  на  Народното 
събрание по време на проведената среща. Ще изпратим едно писмо с 
искане за удължаване на срока на пропуските до 31 октомври 2012 
г., какъвто ще бъде срокът на тристранното споразумение, като към 
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писмото приложим списък и на сътрудниците, които към настоящия 
момент също имат пропуски и се налага да бъде удължен и техният 
срок. 

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Чухте предложението. 
Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 
Имаме решение. 
Колеги, знаете, че на 22 юли 2012 г. са изборите за общински 

съветници  в  Белоградчик.  Коментирахме  в  работна  група  извън 
заседанието  с  колеги,  че  има  желаещи,  които  да  проведат 
обучението.  Господин  Бояджийски  изяви  желание.  Госпожа 
Маркова, господин Бойкинов и господин Караджов са отговорници 
за  областта,  но  господин  Караджов  е  в  отпуск  и  не  може  да 
присъства.  Предлагам  да  изслушаме  дали  господин  Бойкинов  и 
госпожа Маркова имат възможност, дали ще отидат, ако не – техни 
заместници.  Да  вземем  решение,  да  уведомим  общинската 
избирателна комисия и да придвижим въпроса. Това трябва да стане 
преди назначаването на секционните избирателни комисии. 

РУМЯНА СИДЕРОВА: Те са ги назначили. Онзи ден ми се 
обаждаха  от  Белоградчик  –  не  мога  да  се  сетя  дали  заместник-
председател или секретар, с питане какво да правят като от „Атака” 
не са се явили на разговорите и не са предложили представители, 
защото  имали  смяна  на  представляващия  към настоящия  момент. 
Другите партии са постигнали споразумение и аз им казах, че към 
настоящия момент могат да изчакат – още не беше изтекъл срокът. 
Могат  да  назначават  тези,  за  които  е  постигнато  споразумение. 
(Коментари и уточнения извън протокола.)

ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Обсъждаме, че те след 
като не са ги назначили, няма как да са им провели обучението. Така 
че ако своевременно днес се свърже някой с тях, ще може датата, 
която  те  предложат  за  обучение,  да  бъде  в  някаква  степен 
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съобразена. Затова ще помоля да заявите кои членове ще проведат 
обучението,  да  ги  упълномощим  и  да  се  свържат  с  общинската 
комисия, за да го организира. 

Господин  Бояджийски,  госпожа  Маркова  и  господин 
Владимир Христов. Има ли други желаещи?

Ако  няма  други  желаещи,  колеги,  който  е  съгласен  тези 
трима членове на ЦИК да проведат обучението в Белоградчик, да се 
свържат и да го организират, моля да гласува. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14, против – няма. 
Имаме решение. 
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Има искане за отваряне на помещение във 

връзка  с  предварителна  проверка.  Предлагам  да  гласуваме  едно 
писмо и да го пуснем. Искането за отваряне на изборно помещение е 
от общинската избирателна комисия – Бяла Слатина, във връзка с 
предварителна проверка. 

Предлагам да изпратим писмо до колегите от Бяла Слатина 
по утвърдения образец, че те сами следва да си вземат решението за 
отваряне на изборното помещение по реда на т. 13 от Решение № 
1098 и да си определят членовете, които ще отворят помещението и 
ще съставят протокол затова. 

Предлагам да гласуваме този текст. 
ПРЕДС. КРАСИМИРА МЕДАРОВА: Който е съгласен, моля 

да гласува. 
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13, против – няма. 
Имаме решение. 
Следващото  заседание  на  комисията  е  на  2  юли  2012  г., 

понеделник, от 14,00 ч.
Закривам заседанието. 

(Закрито в 18,20 ч.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

Стенограф:

Цвета Минева
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